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Уважаеми читатели, Dear readers,

Първият за неспокойната 2013 г. брой на новото

списание Екология & Инфраструктура ще бъде

официално представен на две ключови за годината

събития – ВОДА София, на Агенция Булгарреклама,

и Save the Planet, на Виа Експо. Като основен

медиен партньор и на двата форума, Екология &

Инфраструктура ще отразява активно случващо-

то се през трите дни в края на месеца (29-31 май).

Доставчиците на продукти и услуги за инфра-

структурна и промишлена екология формират

един сравнително нов бранш, макар базиран на

опита и ноу-хауто на опитни и изявени от дълги

години специалисти. Затова – давайки трибуна на

някои от тях, първият брой на годината е богат

на интервюта. Предлагаме на вниманието ви

доста гледни точки и сравнително обхватна

картина на случващото се на пазара.

Това, с което много се гордеем, формирайки една

нова и навременна комуникация с читателите, е

добрият подбор и изпълнение на техническите

статии. Препоръчваме ви да прочетете „Изграж-

дане на депа за твърди битови отпадъци“, „Бали-

ращи машини“, “Електрофилтри за пречистване на

въздух“, „Пречиствателни станции за битови

отпадни води“.

Разбира се, акцентираме силно и върху практичес-

кото приложение на предлаганите продукти,

технологии и услуги – в традиционната за списа-

нието рубрика Проекти. В първия за тази година

брой на Екология & Инфраструктура разглеждаме

три - проекта на фирма Спектри за инсталация на

транспортен шумозащитен екран, дейността на

изградената лаборатория по екология към КЦМ –

Пловдив, както и изграждането на екологична

инфраструктура в община Бургас.

Приятно четене!

The first issue for the troubled 2013 of the new

Bulgarian Magazine Ecology & Infrastructure will be

presented at two key events for the year – WATER

Sofia, organized by Bulgarreklama Agency, and Save

the Planet, organized by Via Expo. As Main Media

Partner of both forums, Ecology & Infrastructure

Magazine will actively report the news during the three

exhibition days in the end of the month (29-31 of May).

The product and services providers for infrastructure

and industrial ecology projects in Bulgaria

are forming a relatively new branch based on the

long years’ experience of well-known specialists.

This issue of the Magazine is rich of interviews.

We publish the statements of Bulgarian experts in the

field presenting different points of view and forming an

actual picture of the current status of the Bulgarian

market.

The Team of the Magazine is proud to provide

professionally selected and realized technical articles in

the process of establishment of a new and needed

communication with the audience. So, we strongly

recommend Bulgarian readers the articles collection in

the issue, incl. „Municipal solid waste landfills

construction“, „Baling machines“, „Electrostatic air filters“,

„Wastewater treatment plants“.

We certainly put a strong accent on the practical

implementation of the products, technologies

and services offered at the market – in the traditional

column Projects in every issue of the Magazine.

In Ecology & Infrastructure 1/2013 we present

3 interesting projects - transport soundproofed

screen, designed by company Spectri, the

Environmental laboratory in KCM Plovdiv and the

Construction of ecological infrastructure in Burgas

Municipality.

Enjoy reading!
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Проведе се семинар за енергиен мениджмънт във ВиК сектора
На 9 май т. г. в Илиев Център, София се проведе семинарът „Енергийна

ефективност и либерализация на енергийния пазар“. Събитието бе съвмест-

на инициатива на Българската асоциация по водите (БАВ) и Министерство-

то на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Семинарът беше

насочен към управители, инженери, финансисти и енергетици, работещи във

ВиК сектора, и засегна темите за ползите от либерализацията на енергий-

ния пазар, възможностите за постигане на енергийна ефективност и финан-

сиране на мерки за постигането й.

В рамките на първата сесия бяха разгледани правната и нормативна уред-

ба на енергийните обследвания и енергийната ефективност, възможностите

за финансирането им, договориране и управление на енергоефективни услуги.

Другите две бяха насочени към либерализацията и развитието в електрое-

нергийния сектор, както и съвременните решения за енергиен мениджмънт

на предприятия.

Kapsch Force бе представен на изложението Traffex 2013
Компанията Kapsch TrafficCom представи интегрирания пакет от решения

за пътна безопасност Kapsch Force по време на изложението Traffex в Бирмин-

гам, Великобритания в края на април т. г. "The Road Safety Enforcement Suite е

базиран на големия опит на Kapsch в управлението на електронни тол системи,

както и инсталацията и експлоатацията на решения за пътен контрол в

различните подразделения в Южна Африка и Италия", разказаха от компанията.

„Този пакет ще допълни множеството от приложения: червени светлини,

точкови и секционни средства за контрол на скоростта, системи за "тегло

в движение" (WIM) и способи за идентификация или проверка на тирове. В

допълнение Kapsch Force предлага и функционалност за наблюдение на трафика,

като помага на полицията и свързаните власти да увеличат безопасността.

Повечето производители и доставчици на охранителни системи започват

бизнеса си като продавачи и доставчици на камери за скорост и червен све-

тофар и се фокусират върху крайната точка. За разлика от тях Kapsch се

фокусира върху входа на системата и взема под внимание факта, че при всяка

обмяна на информация в крайна сметка има и елемент на заплащане за инфор-

мационна услуга или за глоба“, допълниха те. Наред с новия пакет услуги, Kapsch

създава и ново подразделение - ITS Business Unit, информираха от компанията.

За трета поредна година стартира националната кампания Зелена България
За трета поредна година стартира националната кампания Зелена Бълга-

рия, финансирана от ОП Околна среда. Кампанията се провежда в три кате-

гории: за най-зелен бизнес, за най-активна община, бенефициент по оператив-

ната програма, най-зелен град. Тя е насочена както към представители на

бизнеса, така и към местни институции. Най-добрите предложения ще бъдат

определени от независима комисия. Отличията за бизнес организации ще

бъдат връчени на 5 юни.

Провеждането на кампанията Зелена България цели да мотивира и стиму-

лира гражданите за опазване на околната среда. Със средства от оператив-

ната програма се изграждат пречиствателни станции за отпадни води,

канализации, системи за модерно управление на отпадъците и се опазва

богатото биологично разнообразие в страната.

Проведе се ден на специалност Автоматика, информационна и
управляваща техника в Пловдив

През м. април т. г. в Технически университет София - Филиал Пловдив беше

проведен „Ден на специалност Автоматика, информационна и управляваща

техника (АУИТ)„ с подкрепата на Panasonic Electric Works, в лицето на Соро-

ков Инструментс, сподели за списанието инж. Георги Сороков, управител на

компанията. „По време на събитието тържествено бяха представени бивши

и настоящи членове на катедра "Системи за управление", която подготвя

специалност АИУТ вече повече от 25 години“, разказа инж. Сороков.

„Събитието беше приветствано с редица поздрави от сродни катедри на

европейски университети в Прага, Бърно, Амстердам и презентации на фирми

като Panasonic Electric Works, Leibherr и други компании, с които катедрата

поддържа професионални отношения“, допълни той.
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Стартира пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки
Пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки започва

през лятото в столичните райони Овча купел и Кремиковци, съобщиха от

Столична община. Той е част от проекта за изграждане на интегрирана

система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична

община, одобрен за финансиране от Европейската комисия.

Общата стойност на инвестициите за закупуване на пластмасови кон-

тейнери, чували и 5 броя превозни средства за извозване на събраните

отпадъци в двата района е малко повече 2,6 млн. лв. „Петте камиона, които

ще обслужват системата, вече са доставени. По-рано бяха осигурени необ-

ходимите чували и контейнери. Проведени са и обществените обсъждания в

двата столични района. Очаква се системата да заработи поетапно през

месец юли. Целта ни е да намалим обема на отпадъците, които се депонират.

Предвижда се чрез проекта през 2016 г. в район Овча купел 26% от отпадъ-

ците от опаковки и рециклируеми материали да бъдат събрани при източни-

ка, а в район Кремиковци те да са 22%“, допълни кметът Фандъкова.

Обединение Актор – Хелектор ще строи завода за отпадъци на
Столична община Обединение Актор – Хелектор спечели конкурса за строителството на

втора фаза от проекта за интегрирана система от съоръжения за трети-

ране на битовите отпадъци на СО - Проектиране и строителство на завод

за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-

гориво, съобщиха от Столична община.

В техническото си предложение, Обединението Актор – Хелектор поставя

акцент на производството на RDF-гориво от отпадъците. Това гориво ще се

използва от Топлофикация София и по проект ще намали с най-малко 10%

използването на природен газ при производството на топлинна енергия.

Общата стойност за реализацията на двете фази по проекта е близо 346

млн. лв. От тях 84,26% са безвъзмездна финансова помощ за Столична общи-

на от фондовете на Европейския съюз и съфинансиране от държавата.

Изграждането на инсталацията за биологично третиране на отпадъците

на площадка Хан Богров е готово на 25%, съобщиха за сп. Екология & Инф-

раструктура от Recycling Bulgaria, представител на немския консорциум, из-

граждащ съоръжението. „Инсталацията ще бъде готова до края на октом-

ври. В края на годината ще започне провеждането на студени тестове. След

това започва процесът за подгряване на газ, който отнема около 3 месеца“,

допълват от компанията. От началото на 2014 г. ще започне тестовото

биологично обработване на отпадъци на площадката. След посещението на

Джордж Кремлис, ръководител на ГД Околна среда към Европейската комисия,

беше отбелязано, че изграждането на инсталацията върви по план.

„Стойността на проекта е 346 млн. лв., от които 291 млн. лв. са без-

възмездна европейска помощ. Това означава, че тази огромна инвестиция

няма да бъде връщана със средствата на софиянци. Над 84% от стойността

на проекта са безвъзмездно предоставени от Европейския съюз. Поради това

засега не се предвижда съществено увеличение на такса битови отпадъци

след пускане на завода. В момента зелените отпадъци се депонират в депо-

то във Враждебна. Целта на общината е да се намали депонирането и тези

зелени отпадъци да бъдат компостирани. Инсталацията ще произвежда елек-

тричество и топлина, като част от тях ще бъдат използвани за нуждите

на инсталацията, а голяма част е предвидена за продажба. Годишно на инста-

лацията ще се обработват около 44 хил. т отпадъци – 20 хил. т биологичен

и 24 хил. т зелен“, разказват от Recycling Bulgaria.

Инсталацията е част от първия етап на проекта за интегрираната си-

стема за третиране на битовите отпадъци на Столична община. Проектът

включва изграждането на следните взаимосвързани компоненти: депо за

неопасни отпадъци; инсталация за компостиране на зелени и биоразградими

отпадъци; завод за механично-биологично третиране на отпадъци, както и

изграждането на съпътстващата инфраструктура.

Recycling Bulgaria предлага решения за управлението на отпадъците както

за редица индустриални и търговски организации, така и за общини, които

обхващат цялата верига за управление на отпадъците по комплексен начин

- от генератора им до крайното екологично решение.

Работата по инсталацията за биологично третиране на площадка Хан
Богров върви по план
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Асоциацията на еколозите от общините в България проведе 40-тата си
асамблея Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) проведе

своята 40-та асамблея между 16 и 18 май т. г. в Сандански. По време на

събитието бяха представени и дискутирани актуални въпроси по управление

на отпадъците, водите и качеството на атмосферния въздух и бяха демон-

стрирани добри национални и европейски практики по обезвреждане на от-

падъците, управление на природни паркове, зони по Натура 2000, екотуризъм

в защитени местности и др. Сред акцентите в тематиката на мероприяти-

ето бяха „Разделно събиране на битовите отпадъци“, представена от чле-

нове на МОСВ, Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

и община Габрово; „Отпадъците са ресурси“ – презентация на директора на

Балкански научно-образователен център по екология и околна среда; „Трети-

ране на отпадъчни води и отпадъци“ с участието на представители на

Строителна механизация, Перфект сървис и МОСВ; „Управление на отпадъ-

ците“, презентирана от представители на МОСВ, Дирекция Управление на

отпадъците и опазване на почвите, община Пловдив, община Бургас и др.

Бургас стартира съвместен екологичен проект с турския град Къркларели
Градовете Бургас и Къркларели започват изпълнението на нов екологичен

проект за изграждане капацитет за управление на биоразградими отпадъци,

финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество между Бълга-

рия и Турция. Проектът има за цел да подобри качеството на живот в

трансграничния регион чрез въвеждане на механизми за устойчиво управление

на отпадъците. В рамките на изпълнението му ще бъдат закупени системи

за домашно компостиране, които ще се предоставят на жители в 10 насе-

лени места в община Бургас и община Къркларели. Избраните домакинства

ще бъдат обучени как да оползотворяват биоразградимите отпадъци.

Водеща организация в изпълнението на проекта е Сдружение за управление

на отпадъците - регион Бургас, а партньор е Земеделска камара - Къркларели.

Продължителността на проекта е 12 месеца, а стойността му е 148 736

евро, уточняват от община Бургас.

Проведе се семинар за управление на биоотпадъците в страните от региона
В средата на месец април т. г. в София се проведе международен семинар

на тема "Управление на биоотпадъците в страните от Южна и Източна

Европа". Организатори на форума бяха Министерството на околната среда

и водите, Европейската асоциация за компостиране (ECN) и Международната

асоциация за управление на отпадъци (ISWA), с подкрепата на Предприятието

за управление на дейностите по опазване на околната среда. В рамките на

семинара бяха обсъдени ключови теми, свързани със системите за осигуря-

ване на качеството на компоста, икономическите инструменти за разделно

събиране и третирането на биоотпадъците.

В дискусиите се включиха представители на компетентни органи на наци-

онално, регионално и общинско ниво - консултанти и експерти от университе-

ти и институти за научноизследователска дейност, неправителствени орга-

низации, членове на ЕCN (оператори на съоръжения за компостиране, анаеробно

разграждане, МБТ и представители на национални организации за осигуряване

на качеството на компоста), членове на ISWA, представители на общините и

регионалните сдружения за управление на отпадъците в България.
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интервю

Уважаема г-жо Тотева, Еко Проект

е един от основните производите-

ли на полиетиленови тръби и фи-

тинги у нас. Разкажете ни повече

за историята и структурата на

дружеството.

Еко Проект е компания, целево
създадена в Габрово – традиционен
център за производство на пластма-
сови изделия и най-вече на тръби.
Мениджърският екип, служителите и
голяма част от работниците имат
многогодишен опит и познания в
отрасъла. Заводът разполага с доб-
ри машини и производствени инста-
лации, просторни помещения и скла-
дове, осигурява доставки до строи-
телните обекти на своите клиенти.
Еко Проект притежава всички необ-
ходими сертификати и разрешител-
ни за дейността и произвежданите
продукти. Компанията е инициатор,
учредител и член на Българската
асоциация на производителите на
пластмасови тръби и член на Българ-
ската асоциация по водите. Еко Про-
ект заема достойно място в класа-
цията за най-динамично развиващи-
те се малки и средни фирми в Бълга-
рия.

Какво включва предлаганата гама

и какви суровини използвате в про-

изводството?

Еко Проект произвежда полиети-
ленови изделия за вграждане в инфра-
структурното строителство - поли-
етиленови тръби и фасонни части за
водопроводни мрежи, газопренос, на-
поителни системи, канализация, от-
водняване и дренаж, протекция на

Модернизацията на
технологията и
оборудването ни правят
по-конкурентоспособни

Модернизацията на
технологията и
оборудването ни правят
по-конкурентоспособни
Ралица Тотева, управител на Еко Проект,

пред сп. Екология & Инфраструктура

оптични кабели, индустриални и дру-
ги приложения, полиетиленови шахти
и резервоари. Покриваме диаметри на
произвежданите изделия от ф 20 мм
-1200 мм, които до голяма степен
удовлетворяват търсенето в стра-
ната. Няма географска област в
България, където да не са вложени и
ефективно да се експлоатират про-
изведени от Еко Проект тръби.
Въпреки високите цени, се стараем
да използваме суровина само от во-
дещите производители на полиети-
лен с висока плътност - Ineos
Commercial Cervices, Borealis, Sabik.

С какви технологични и конструк-

тивни нововъведения продуктите

ви превъзхождат тези на конкурен-

цията?

Темата за новите технологии и
материали във ВиК строителството,
за съжаление, стана актуална едва
през последните няколко години. Бла-
годарение на европейското финанси-
ране и активност в сектора има
познаване и начален интерес към
иновативните продукти, които раз-
работваме и предлагаме. За пръв път
в България произведохме и сертифи-
цирахме тръби от RC - ново поколе-
ние полиетилен за полагане без пясъ-
чно легло. Еко проект внедри в про-
изводство и многослойни полиетиле-
нови тръби за хоризонтално сондира-
не и полагане в стари тръбопроводи,
полиетиленови канализационни шах-
ти и шахти за саниране на съществу-
ващи стари такива. Ново поколение
са полиетиленовите муфи за безиз-
копно саниране на канализационни

системи. Всички тези нови продукти
спестяват на строителите техноло-
гични етапи – изкоп и укрепване, из-
граждане на пясъчно легло, засипва-
не и респективно разходите за тях,
както и неудобството, причинявано
на автомобилния трафик и придвиж-
ването на гражданите, особено в цен-
тралната част на градовете. Муфи-
те за саниране на канализационни
тръбопроводи са абсолютна новост
в строителството, изобретена от
скандинавски специалисти. Еко Про-
ект пуска за първи път в България
този продукт с уникална ефектив-
ност в неговото приложение.

Подходящ ли е настоящият момент

за инвестиции в технологично и

техническо оборудване? Какви са

плановете ви в тази посока?

В България предстои изграждане
на десетки големи и малки пречи-
ствателни станции за питейни и
отпадни води, строителство на
хиляди километри нови, както и под-
мяна на остарели канализационни и
водопроводни трасета и системи. В
по-голямата си част те ще бъдат
изпълнени с полиетиленови тръби.

Modernization of technology and equipment makes us

more competitive
Mrs. Ralitsa Toteva, General Manager of Eco Project
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ВиК е перспективен и достатъчно
обещаващ сектор, чиито пазари се
разгръщат с всяка изминала година.
Същевременно, броят на фирмите,
предлагащи тръби и части, също се
увеличава, изостря се конкуренция-
та. На българския пазар постоянно
влизат нови участници, някои от тях
с дъмпингови цени и съмнителни
продукти. Еко проект търси нови
конкурентни предимства и приспо-
собява производството към конк-
ретните нужди на клиентите без да
прави компромиси с качеството на
изделията. Реинвестициите чрез
въвеждането в експлоатация на нови
инсталации и машини са жизненоваж-
ни за подобряване и разширяване на
дейността ни и увеличаване асорти-
мента на произвежданите продукти.
Възможността да предлагаме всич-
ки елементи за водоснабдителни и
канализационни тръби ни осигурява
нови клиенти, които поръчват от
едно място тръби, фитинги и други
материали. От ЕС закупихме маши-
ни за фитинги и за челна заварка за
тръби с големи диаметри, инстали-
раме производство на многослойни
полиетиленови тръби, машини за
шахти и за полиетиленови муфи. Това
е модернизация на технологията и
оборудването, която ни прави по-
конкурентоспособни.

Как преценявате настоящата си-

туация във ВиК сектора у нас?

Всеизвестно е, че положението на
ВиК сектора е критично. Дългите
години на изоставане доведоха до
огромни загуби на вода поради оста-
рели и неефективни водопреносни
мрежи, липса на достатъчно пречи-
ствателни станции за питейни и
отпадни води, безстопанствени и
изключително опасни язовирни съоръ-
жения. Необходими са бързи, адекват-
ни и решителни реформи, за да се
излезе от застоя. Благодарение на ев-
ропейското финансиране стартира-
ха няколко важни проекта, но това е
само началото. За да се преодолее
разликата в технологичното ниво
спрямо останалите държави в ЕС,
трябва да се осъществят промени в
нормативните актове, да се инвес-
тира в иновативни технологии и
решения, да се замерват реално вод-
ните количества, да се пази водата
като национално богатство, да се це-
нообразува адекватно. От години ча-
каме закон за водите и преструкту-
риране на собствеността.

Какви инфраструктурни проекти

реализирате в момента?

Към момента осъществяваме до-
ставки за обекти от националната
и регионална инфраструктура в цяла-
та страна за строителство и под-

мяна на канализация, изграждане,
разширение, реконструкция и модер-
низации на пречиствателни съоръже-
ния за питейни и отпадни води, рекон-
струкция на водопроводни мрежи,
рехабилитация на съществуващи
водопроводи, изграждане напоителни
системи, оптични трасета. Част от
тях са Строителство на канализаци-
онна мрежа, ПСВО и реконструкция на
водопроводни мрежи в община Тете-
вен, Провадия, Шумен, Търговище,
Сандански, напоителни системи на
земеделски кооперации в Тутракан,
Златна Панега, Карнобат, Пловдив,
изграждане на оптични мрежи и тра-
сета в гр. София, Бургас, Русе, Ямбол,
Несебър, община Плевен и др. Еко
Проект е основен доставчик на ВиК
дружествата Бургас, Габрово, Шумен,
Севлиево, Благоевград, Сливен и др.

Какви са плановете ви за развитие

на компанията?

Разширяване на пазарния дял, мо-
дерна дистрибуция и непрекъснато
обогатяване на продуктовия асорти-
мент – това е задача, която решава-
ме с всяка вложена до момента инве-
стиция. В духа на повече от 100-го-
дишната традиция на габровската
индустрия нашата цел е на пазара у
нас да се предлага и употребява ка-
чествена продукция, българско произ-
водство.
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Бихте ли представили
накратко дейността на
фирма ХАУРАТОН на
българския пазар пред
читателите на сп.
Екология &
Инфраструктура?

ХАУРАТОН България е дъщерна

компания на немската ХАУРАТОН.

Фирмата е специализирана в разра-

ботването и предлагането на ре-

шения, третиращи повърхностните

води. На българския пазар фирмата

е активна вече 10 години, като та-

зи година е юбилейна. Продуктите

на ХАУРАТОН са познати и се изпол-

зват от всички строителни компа-

нии, специализирани в индустриал-

ното и инфраструктурно строител-

ство. Решенията, които предоста-

вя ХАУРАТОН, се използват в ета-

па на проектиране от голям брой ар-

хитекти и проектанти в цялата

страна. Голям брой значими инвес-

титори използват нашите решения

многократно при изграждането на

своите обекти.

Какви са основните
приоритети в
дейността ви в
страната към момента?

ХАУРАТОН България успя да из-

гради през годините опитен екип,

изцяло ориентиран към индивидуал-

Красимир Савов,
управител на ХАУРАТОН България,

пред сп. Екология & Инфраструктура

Участваме в реализацията на
множество значими
инфраструктурни проекти у нас

ните нужди на отсрещната стра-

на. Към проектантите и архитек-

тите се стараем да предложим ре-

шения от богатата ни продукто-

ва гама, покриващи техните спе-

цифични проектни изисквания като

хидравлически параметри, инста-

лационни особености и конкретни

визуални решения.

На строителните компании пред-

лагаме индивидуален анализ на про-

екта и оптимизиране на техничес-

кото решение, свързано с бюджет-

ните и експлоатационните особе-

ности на обекта.

За инвеститорите имаме пакет

от услуги, обхващащ детайлен ана-

лиз на всички инсталационни, екс-

плоатационни и други съпътства-

щи разходи, свързани с изгражда-

нето и използването на съответ-

ната отводнителна система и,

разбира се, предоставяне на конк-

ретно предложение, съобразено с

тези компоненти.

И за да бъде картината напълно

завършена, като стандарт на рабо-

та сме си наложили: кратки сроко-

ве за отговор и реакция, максимал-

но налична и разнообразна стока на

склад за нашите партньори.

Какви решения с
приложение в
инфраструктурата
предлагате? Какви са
техните конкурентни
предимства?

Смятам, че за да бъде успешна

една фирма, тя трябва да бъде про-

филирана. Т. е. да бъде силна в точ-

но определена сфера. ХАУРАТОН е

успешна вече почти 60 години, точ-

но поради този факт: концентри-

ра се в разработването на разно-

образни решения за повърхностно

отводняване.

В зависимост от конкретната

специфика на обекта даваме пред-

ложение с различните продукти.

През изминалите години гамата от-

воднителни елементи RECYFIX, из-

работени от PE-PP, се наложи ка-

то стандарт при отводняването на

общестевни площи. Като допълне-

ние към гамата в последните годи-

ни дойде и иновационната решет-

ка, изработена от синтетичен ма-

териал FIBRETEC. При обществени

площи с увеличени изисквания за

здравина и интензивни натоварва-

ния използваме гамата от фазер-бе-

тон FASERFIX.

Интересното при нашите от-

воднителни елементи е начинът на

заключване на решетите към от-

воднителните тела. Това е и от

Участваме в реализацията на
множество значими
инфраструктурни проекти у нас

спонсорирано интервю
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особена важност при повечето ин-

фраструктурни проекти. Решени-

ето, което предлага ХАУРАТОН, е

напречна планка, окомплектована в

повечето случаи със секретен

болт. По този начин ние даваме

възможност на системата да бъ-

де правилно поддържана и ревизи-

рана от една страна, но и да бъде

защитена от вандализъм.

Разкажете за някои от
проектите, реализирани
с ваши решения. Какви са
основните
предизвикателства в
работата ви?

ХАУРАТОН България участва в

реализирането на много на брой,

значими инфраструктурни обекти:

главните улици в градовете Плов-

див, Асеновград, Поморие, Бургас

и др.; площадите и прилежащите

им площи на градовете: Добрич,

Русе, Карнобат. През 2012 г. фир-

мата участва активно в прост-

ранственото оформление на зони-

те пред Националния Дворец на

Културата, гр. София.

Продуктите бяха предпочетени

заради безспорните технически пре-

димства, а именно: улеи с увеличен

хидравличен капацитет, в комбина-

ция от чугунени решетки с тесен

шлиц (изключително подходящи за

пешеходни зони), надеждно осигуре-

ни срещу вандализъм, посредством

секретно болтово заключване.

ХАУРАТОН участва и в изгражда-

нето на инфраструктурни обекти

от национално значение. Престои за-

вършване на новите пътнически

терминали на летищата в гр. Вар-

на и Бургас. Отводнителни систе-

ми са изцяло изработени с продукти-

те на компанията. При избора на еле-

ментите бяха взети предвид изклю-

чителната здравина на продуктите

от гамата FASERFIX (фазер-бетон).

Друг интересен обект, в който

участва ХАУРАТОН още от самото

начало на идейната фаза, е рекон-

струкцията на пристанищния тер-

минал на Бургас. Предизвикателст-

вата в процеса на проектиране бя-

ха много, но с помощта на инженер-

ния ни екип успяхме да дадем уни-

кално по рода си решение - комби-

нация от отводнителна и канализа-

ционна система от продуктовата

гама RECYFIX HICAP.

Какво е актуалното
състояние на пазара на
решения за отводняване
в България? В каква
посока виждате
неговото развитие?

Пазарът на отводнителни еле-

менти е доста динамичен и изця-

ло глобализиран. Непрекъснато

навлизат нови конкуренти и про-

изводители от целия свят. Поло-

жителното за мен е, че освен фи-

нансовите параметри, в повечето

случаи се взимат предвид и конк-

ретните технически предимства

и характеристики.

спонсорирано интервю
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Представете накратко производ-

ството на Аурубис у нас. Какво е

мястото на рециклирането в дей-

ността на предприятието?

В Аурубис България преработваме

меден концентрат, идващ от мини от

целия свят и от местни такива. Ку-

пуваме концентрата, обработваме го

и произвеждаме медни катоди, които

са нашият краен продукт. В последни-

те 5 години драстично увеличихме

приемането на материал за рецикли-

ране, наричан в България меден скрап.

Производството на Аурубис България

за 2012 г. възлиза на 298 000 тона

анодна мед, 226 000 тона катодна мед

и 1 млн. тона сярна киселина. Аурубис

България притежава най-големия

металургичен завод в страната раз-

положен на 4 000 000 m2 , построен

през 1958 г. близо до гр. Пирдоп. За-

водът е приватизиран през 1997 г. от

белгийска компания, а от 5 години

собственик е Aurubis Group. Мога

смело да заявя, че през последните 10

години компанията се справя все по-

добре с всяка изминала година по

отношение на годишните приходи и

екологичните параметри.

Каква е екологичната политика на

Аурубис и какви конкретни мерки

за предотвратяване на вредното

въздействие върху околната среда

се изпълняват?

Преди всичко нашето желание е

да сме устойчива компания, следва-

ща всички европейски норми. Съоб-

разно местните изисквания – ние се

стремим винаги да бъдем готови,

още преди разпоредбите да влязат

в сила. Работим винаги като Група

– имаме еднакви стандарти в Гер-

мания и тук и следваме същите

цели. Ще ви дам два примера – в

момента инвестираме в съоръжения

за обработка на отпадъчен газ и за

дъждовна вода. От приватизиране-

то на компанията досега, почти 500

млн. евро са били инвестирани в

модернизация, 100 млн. евро от ко-

ито са използвани за прилагане на

мерки за подобряване на екологич-

ните показатели на дружеството,

и последната ни инвестиция е съща-

та като тази, която имаме в Хам-

бург. Заводът ни в Хамбург се на-

мира в голяма близост до центъра

на града, така че логично той от-

говаря на всички екологични изис-

квания. Измервания се извършват и

извън завода. В момента получава-

ме меден концентрат на пристани-

ще Бургас, който се намира на от-

крито. В Германия това не е допу-

стимо – той се получава в затво-

рени съдове. Това е и причината да

подпишем договор за доставянето

му в затворени съдове и за Черно

море.

Представете най-интересните ре-

ализирани проекти по отношение

на ефективното потребление на

ресурсите?

Когато започнах работа в компа-

нията преди 5 години, Аурубис

България преработваше 10 хил. тона

мед годишно, а днес обемът на пре-

работвания меден скрап е 60 хиля-

ди тона. Може би знаете, че медта

е наречена магически метал, защо-

то може да бъде претопявана мно-

гократно, без да загуби качества-

та си. Това е и причината ние в

Аурубис да гледаме много сериозно

на политиката по опазването на

околната среда. Защото когато се

произвежда мед от рециклиран ма-

териал, това не причинява замърся-

ване - суровината просто се прето-

пява и това е всичко. Но когато се

Гледаме много
сериозно на ефекта
от дейността ни
върху околната среда

Никола Треан, изпълнителен директор
на Аурубис България,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Гледаме много
сериозно на ефекта
от дейността ни
върху околната среда
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произвежда от меден концентрат,

е необходимо да се вземат предвид

отпадъците, вредните емисии във

въздуха и други. Рециклирането е

наистина много важна част от

нашата дейност. В България, както

и в цялата Група, ние сме лидери в

рециклирането. Нашият завод в

Германия приема на практика вся-

какви материали за обработка.

Именно това съоръжение ни прави

най-голямата рециклираща компа-

ния там. И в България увеличаваме

капацитета си, но тук са налице

някои проблеми с доставките – бих-

ме могли да преработваме по-голя-

мо количество, но доставките не са

достатъчно големи.

Какви нови проекти планирате да

реализирате с оглед устойчивото

развитие на компанията?

Непрекъснато се опитваме да

подобрим екологичните си парамет-

ри. В момента сме в процес на ре-

ализация на инвестиционната ни

програма Аурубис България 2014. Об-

щата стойност на проекта е 44.2

млн. евро и 60% от тази сума – около

26 млн. евро, е предназначена за

мерки в областта на опазването на

околната среда. Обхватът на про-

екта, който ще бъде финализиран

през 2014 г., е с два основни акцен-

та – увеличаване на производител-

ността и подобрение на екологич-

ния отпечатък на завода с оглед на

бъдещите европейски регулации.

Основната ни цел е заедно с пови-

шената производителност на нови-

те системи да достигнем най-доб-

рите параметри и пълен контрол по

отношение на емисиите газ и въгле-

роден диоксид. Сред основните дей-

ности в рамките на този проект е

изграждането на допълнителна ин-

сталация за обработка на газ, коя-

то ще позволи допълнителното му

третиране и ще гарантира трайно-

то решаване на проблемите в тази

област.

Конкретни мерки в двете направ-

ления са: по отношение на увелича-

ване капацитета на производство е

планирана инсталация с допълнител-

но оборудване, подобряване на тех-

ническите параметри и надежднос-

тта на съществуващите съоръже-

ния, продължителен процес на подо-

брение и оптимизация на производ-

ствените процеси; в екологичната

част е планирана инсталация за

пречистване на отпадни газове, ула-

вяне на допълнителни източници на

замърсяване, оптимизация на

вътрешните процеси и въвеждане в

експлоатация на най-добрите прак-

тики.

По отношение на ефективното

използване на ресурсите компания-

та е реализирала множество проек-

ти с цел намаляване консумацията

на електроенергия.

Ревизирахме всички оперативни

процеси и решихме да внедрим по-

вече елементи за автоматизация и

на практика намалихме консумаци-

ята с повече от 25% за последните

2 години. В нашата дейност изпол-

зваме тежко гориво – което сме ре-

дуцирали наполовина, т. е. сега из-

ползваното количество е по-малко

от 5 хил. тона годишно. Имаме и

друг проект – планираме подмяната

на горивото с кислород, което би

намалило неговото приложение поч-

ти до 0.

Последна точка, но не и по важ-

ност, в нашата програма за устой-

чиво развитие са мерките по отно-

шение на консумацията на вода.

Производството ни използва големи

количества, които се набавят от

местния язовир Душанци. Когато

видях количеството вода, което сме

изразходвали през последните някол-

ко години, реших, че са необходими

действия в тази посока. Инвестирах-

ме в затворен цикъл, което ни позво-

лява да използваме в ежедневния

производствен процес 50 пъти по-

малко вода.

Аурубис България ще осъществи

и проект за оползотворяването на

отпадъчните суровини и въвеждане

на нов продукт в производството на

компанията с приблизителна стой-

ност 7,5 млн. лева. Проект No

BG161PO003-2.3.01-0042 се осъще-

ствява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма Развитие на

конкурентоспособността на

българската икономика 2007-2013 г.,

съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейски фонд за регионал-

но развитие и от националния бюд-

жет на Република България. Про-

ектът обхваща няколко части,

свързани със закупуване и въвежда-

не в експлоатация на ново оборуд-

ване за обработка на скрап и фая-

лит. Размерът на финансовата суб-

сидия по предложението, което ще

бъде отпуснато на компанията, е в

размер на 3 133 050 лв.

Имаме и още една планирана ини-

циатива – от нашата дейност се

отделя голямо количество топлина

и дискутирахме възможностите да

произвеждаме електричество от

нея.

Аурубис е Сребърен спонсор на

тазгодишното издание на най-пре-

стижното у нас събитие в облас-

тта на управлението и рециклира-

нето на отпадъци - Конференция-

та и изложбата „SAVE the Planet“.

Какви са основанията ви да под-

крепите форума и какво е значе-

нието на това спонсорство за

българския бизнес на Аурубис?

Знаете, че в момента в публично-

то пространство се води широка

дискусия за рециклирането, особено

в нашия сектор. Моето лично мнение

е, че всичко, което се използва,

трябва да подлежи на рециклиране,

особено медта, която може да бъде

преработвана на практика вечно.

Това е посока, в която трябва да

работим тук в България – за изграж-

дането на имиджа на рециклирането

като дейност. Бихме искали да пред-

ставим Аурубис като рециклираща

компания и смятаме, че тази конфе-

ренция е точното място за това.

Второ, мисля, че е важно да говорим

за проблема относно разделното

събиране на отпадъци и в частност

електронните такива – системата

по събирането на мобилните теле-

фони, например, има нужда от подо-

брение.

Кои са най-интересните акценти

от презентацията „Аурубис -

превъзходство в рециклирането.

Устойчивост, ефективност на ре-

сурсите и опазване на околната

среда“, с която се представяте на

предстоящата конференция „SAVE

the Planet“?

В рамките на конференцията ком-

панията ще бъде представена от

Волкер Павлицки, старши вицепрези-

дент, Направление Рециклиране,

Аурубис, и Владислав Петров,

търговски директор в Аурубис Бълга-

рия. Основните акценти в презента-

цията са медта и устойчивото раз-

витие на компанията, опитът ни в

опазването на околната среда и

всичко това в контекста на проспе-

ритета, ефективността и екологич-

ната политика. Друг въпрос, който

ще бъде разгледан, е как ние вижда-

ме ситуацията с рециклирането на

мед в България.
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we have increased drastically the take

of recycling material as it’s called in

Bulgaria – copper scrap. The production

capacity of Aurubis Bulgaria in 2012 is

298 000 tonnes annode copper, 226 000

tonnes cathode copper and 1 million

tonnes sulphuric acid. Aurubis Bulgaria’s

site is the biggest metallurgy plant in the

country with size 4, 000, 000 m2, built in

1958 near Pirdop town. The factory was

privatized in 1997 by a Belgium company,

and 5 years ago was taken by Aurubis

Group. And I can say that the last 10 years

the company has been doing better and

better every year in term of revenue and

ecological parameters.

What is the ecological policy of

Aurubis and what specific actions

against harmful effects on the

environment are parts of Aurubis

policy?

First of all we would like to be a

sustainable company and to follow every

We are looking
very seriously on the
environmental effects
of our activity

Nicolas Treand,
Executive Director of Aurubis Bulgaria,
for Ecology & Infrastructure magazine

Present briefly the activity of

Aurubis in Bulgaria. What are the

company’s achievements in the

recycling processes?

In Aurubis Bulgaria we are treating

copper concentrate which is coming from

mines around the world and also from

local mines. So we buy concentrate, we

treat it and we make copper cathodes,

which is our final product. The last 5 years

rule of the European Regulation.

According to the local rules – we are

trying always to be ready before the

regulation arrives. We always work as a

Group – we have equal standards in

Germany and here, we aim at the same

goals. I will give couple of examples –

currently, we are investing in off-gas

facility and new rainwater plant. From the

company privatization until now, almost

500 million euro has been invested in

modernization, 100 million euro of which

has been used to implement measures

to enhance the company’s environmental

performance and our last investment is

exactly the same as what we have in

Hamburg. Our factory in Hamburg is

almost in the city center, so it’s consistent

with all regulations. We also do ecological

measures outside the factory. Recently

in Port Burgas we are receiving

concentrate which is under the open sky.

In Germany this is not acceptable - we

have it on a covered storage, this is why

We are looking
very seriously on the
environmental effects
of our activity
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we are going to sign a contract for

covered storage for Black Sea as well.

Present the most interesting

projects realized in terms of

resource efficiency?

When I joined the company 5 years

ago Aurubis Bulgaria was treating 10

thousand tonnes per year, today we are

treating about 60 thousand tonnes of

copper scrap. Probably you know that

copper is called the magic metal – you

can melt and remelt it, and it will never

lose its properties. This is why in Aurubis

we are looking very seriously on the

environmental effects. Because when

you produce copper out of recycled

material you don’t cause the

environment – you just remelt it and

that’s all. But when you produce from

copper concentrate you need to take

care for the produced waste, emissions,

etc. Recycling is really important part of

our activity. In Bulgaria and also in the

Group we are leaders in recycling. Our

site in Germany is taking metal from

absolutely everything. And this facility in

Germany makes us the biggest recycling

company. And in Bulgaria we increase

our capacity but we have some supply

issues – we could treat more but we

don’t have enough supplies.

What are the new projects you have

planned towards the sustainable

development of the company?

We are trying all the time to increase

our environmental parameters. Currently

we are in execution of our investment

program "Aurubis Bulgaria 2014". The

total investment of the project is 44.2

million euro and 60% of this amount

involves measures for environmental

protection with a total capital

expenditure of more than 26 million euro.

The scope of the project, which will be

finalized in 2014, consists of two main

focuses - productivity increase and

improvement of the environmental

performance in the plant to meet also

future EU regulations. The main goal is

together with productivity improvements

in new systems to maintain the best

parameters and complete control in

terms of gases and SO2 emissions. One

of the main activities in the new project,

is construction of an additional gas

treatment plant, through which will be

further contained and treated exhaust

all process gases that will provide a final

consistent solution in this area.

Concrete measures in both directions

are: the expansion element includes

installation of additional equipment,

improvement of the performance and

reliability of the existing production

facilities, continuous improvement and

optimization of the production processes;

the environmental part includes

installation of an additional off-gas

treatment plant, capturing of additional

sources, changing the internal processes

and implementation of best practices in

operation.

About recourse efficiency we have

made many projects for reduction of

electricity consumption. We have

reviewed our operational processes and

decided to make a lot of automation, and

actually decreased our electricity

consumption more than 15% for the last

2 years. We are using heavy fuel – and

we have reduced it by half – now we are

using less than 5 thousand tonnes per

year. There is another project – we will

replace fuel by oxygen, and it will be

decreased almost to zero. Last in our

sustainability program – our production

uses water which we take from a dam

"Dushantsi". When I saw the amount of

water we used to use few years ago

decided that we need to immprove this.

Now we have invested in a closed circle

and we are using almost 50 times less

water. Aurubis Bulgaria will also realize

a project for recycling of waste raw

materials and introducing a new product

of the plant with timate of 7.5 million leva.

Project NoBG161PO003-2.3.01-0042

receives funding by the Operational

Programme "Competitiveness of

Bulgarian Economy" 2007-2013, funded

by the European Union through the

European Regional Development Fund

and the national budget of the Republic

of Bulgaria. The contract is about 50%

grant and is within "Investments in green

industry" chapter of the Operational

Program. The project includes several

components related to purchasing and

commissioning into operation of new

equipment for handling scrap and

fayalite. The amount of the financial

subsidy which the company should

receive is BGN 3,133,050.

We also have one more project – out

of our process we have excess of heat.

We discussed if we will be able to

generate electricity out of this.

Aurubis is Silver Sponsor of the

upcoming edition of Conference

and Exhibition Save the Planet.

What are the reasons of Aurubis

to support the forum and what is

the importance of this sponsorship

for the business of Aurubis in

Bulgaria?

You know that there is a wide

discussion in Bulgaria about recycling

especially in our business. My personal

opinion is that everything which is used

should be recycled and you should take

back especially copper which can be

recycled forever. This is something we

should work on here in Bulgaria – for the

image of recycling. We want to present

our company as a recycling company and

we think this conference is s good place

for that. Second, we should talk about

the problem of organizing the materials

better – the collection of cell phones, for

example, needs to be improved.

What are the most interesting

highlights in your presentation

"Aurubis - Excellence in Recycling?

Sustainability, Resource Efficiency

and Environmental Protection",

which will be presented at the

upcoming event?

At the conference Aurubis will be

presented by Volker Pawlitzki, Senior Vice

President Commercial, Business Unit

Recycling, Aurubis AG and Vladislav

Petrov, Director Commercial of Aurubis

Bulgaria. The main highlights in the

presentation are copper and sustainability

and what is the place of our company,

our experience in terms of environmental

protection, all in the context of

sustainability, efficiency, and envi-

ronment, as well as how we see the si-

tuation with the copper recycling in

Bulgaria.
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Уважаеми г-н Хакл, бихте ли

представили EREMA Engineering

Recycling Maschinen und Anlagen

като история, структура и

предмет на дейност?

От основаването си през 1983 г.

EREMA Engineering Recycling Maschi-

nen und Anlagen е специализирана в

разработването и производството

на системи и технологии за рецик-

лиране на пластмаса и се счита за

световния лидер в този сектор.

Технологията на EREMA се утвърди

като водещ глобален стандарт за

голямо разнообразие от задачи, ва-

риращи от рециклирането на поли-

олефини до полиестер (PET).

Широкото продуктово портфолио

на компанията може да бъде разде-

лено в следните основни сегменти:

системи за рециклиране на пластма-

си и производствени отпадъци в

стандартни приложения; системи за

рециклиране на силно замърсени от-

падъци след потребление; FDA-одоб-

рени рециклиращи системи, например

за рециклиране на бутилки; Inline PET

приложения (за производство на влак-

на, фолио и лента); напълно автома-

тични, самопочистващи се филтри,

пелетизиращи системи.

Компанията има собствени тър-

говски и сервизни дружества в САЩ,

Китай и Япония, както и около 50

регионални представители на всич-

ки 5 континента. EREMA предлага

адаптирани решения за рециклиране

на всички международни клиенти.

Многобройните патенти, по-специал-

но за спестяване на енергия, за опаз-

ване на околната среда, строгите

Създаваме световни
стандарти в рециклирането
на пластмаси

Манфред Хакл,
член на борда на директорите на EREMA,

пред сп. Екология & Инфраструктура

изисквания за качеството и активна-

та ангажираност към клиентите

формират основата за продължител-

ния международен успех на EREMA.

През изминалата година EREMA

успя да увеличи продажбите си

с 10% въпреки сложната иконо-

мическа обстановка в световен

мащаб. На какво се дължи този

ръст?

Действително нашият годишен

ръст е средно 10% през последните

10 години. Съществуват три основ-

ни причини за обещаващия растеж на

EREMA. Да започнем с това, че про-

изводството на пластмаси се увели-

чава драстично с всяка изминала

година на фона на намаляващите

първични суровинни ресурси. Това

означава, че пластмасата става все

по-значима като вторична суровина.

Вторият фактор за динамичен рас-

теж е стратегията на компанията,

включваща непрекъснато разширява-

не на собствените ресурси. Така на-

пример, наскоро EREMA разшири те-

риторията на централата си в Анс-

фелден, близо до Линц, Австрия. С ин-

вестиция от 4,3 млн. евро бяха доба-

вени два нови етажа към централа-

та на компанията, което ще осигури

общо 100 нови работни места за от-

делите инженеринг, продажби и след-

продажбено обслужване. Стратегия-

та за растеж се подкрепя и с въвеж-

дането на ново планиране на корпо-

ративните ресурси с ERP система.

И третият фактор е отдадеността

на компанията към своите клиенти и

нашите всеотдайни служители, кои-

то имат основен принос за успеха ни.

Кои са най-значимите иновации

в системите ви за преработка

на пластмаси?

Класическа технология на EREMA

продължава да бъде водещ стандарт

по цял свят. В сърцето на нашите

системи е заложена комбинацията от

компактор и екструдер, което може

да се използва за широк кръг от за-

дачи за рециклиране. Патентованото

съотношение диаметър на компакто-

ра/диаметър на шнека, както и раз-

полагането на филтъра преди дега-

зиращата зона са ункикални решения

на ЕРЕМА, гарантиращи ненадмина-

тото качество на регранулата. Всич-

ки наши решения, като водещи в този

сектор, са насочени към най-високо

качество при възможно най-нисък

разход на енергия. Това ни е водило и

при разработката на рециклиращите

системи за PET VACUREMA.

Най-новият ни продукт COREMA

съчетава ползата от рециклиране и

смесване, и дава възможност за

създаване на нови, персонализирани

пластмасови съединения от евтина

рециклирана суровина.

Имаме и още по-нови разработки,

които в момента се патентоват и

се надяваме да можем да ги покажем

на "К 2013" в Дюселдорф през октом-

ври тази година.

Създаваме световни
стандарти в рециклирането
на пластмаси

We establish the global standards in the plastics recycling
Mr. Manfred Hackl, Board Member of EREMA
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Дружеството Мева България ЕООД

е създадено през 1999 г. То е част от

европейската група МЕВА, основава-

на през далечната 1898 г. Продукто-

вият асорти-

мент на дружес-

твото включа

над 4000 вида

стоки, голяма

част от които

са съдове за от-

падъци, произ-

водствено обо-

рудване, газови

уреди и диха-

телна техника.

Около 1/3 от

произвеждани-

те продукти от

гореизброените

основни направ-

ления включват различни изделия от

полимери. Част от този асортимент

са над 400 вида кошчета и съдове за

отпадъци.

Директива 2008/98/ЕО
относно отпадъците

Като част от Европейския съюз, Бъл-

гария ще трябва да се включи в спазва-

не на изискванията от новата рамко-

ва Директива 2008/98/ЕО относно от-

падъците. Всички държави-членки са за-

дължени да изпълняват условията, свър-

зани с управлението на отпадъците и

в частност изграждането на системи

за разделното им събиране.

В новия Закон за управление на от-

падъците е предвидено задължително

наличие на системи за разделно съби-

ране на битови отпадъци от домакин-

ствата в населени места с население

над 5000 жители и в курортните се-

лища. Предвижда се и задължително

разделно събиране на отпадъците от

търговски, административни и произ-

водствени обекти.

Широка гама от съдове
за битови и опасни
отпадъци

Мева България ЕООД предлага ши-

рока продуктова гама съдове за раз-

делно събиране на отпадъци. Застъпе-

ни са както съдовете за външно пол-

зване, така и различни модификации ко-

шове за вътрешно ползване. Освен

стандартните комплекти кошове за

събиране на хартия, стъкло и пласт-

маса, при нас ще намерите и съдове

за събиране и транспортиране на опас-

ни отпадъци, за събиране на използва-

ни луминесцентни осветителни тела,

за събиране на излезли от употреба

електроуреди и батерии, както и ши-

рока гама съдове за биоотпадъци.

Продукти с доказано
качество

Мева България ЕООД отделя особе-

но внимание на това клиентите да бъ-

дат удовлетворени от предлаганите

продукти в дългосрочен план. Ние ос-

новно държим на качеството, което за

тези 13 години се е доказало и нало-

жило на пазара. Качество, с което ком-

промиси не може и не трябва да се пра-

вят. За нас приоритет е професионал-

ното обслужване и непрекъснатата

комуникация с нашите клиенти, от ко-

ито винаги черпим обратна информа-

ция. Наши клиенти са: общински и ко-

мунални организации, производствени

предприятия от всички браншове, хи-

пермаркети, търговски фирми и фир-

ми, предлагащи услуги, а също така и

частни лица.

Мева България ЕООД участва ак-

тивно в редица изложения, рекламни и

презентационни кампании из цялата

страна. Ежегодно издава каталог с

пълната продуктова гама и извадки с

определени стоки, насочени към конк-

ретна група потребители. Периодич-

но се издават промо брошури на сто-

ки в акция.

Мева България с решения в съответствие
с изискванията на Директива 2008/98/ЕО
относно отпадъците

Мева България с решения в съответствие
с изискванията на Директива 2008/98/ЕО
относно отпадъците

Мева България ЕООД

София 1839, бул. "Челопешко шoсе" 12

тел: 02 / 841 10 52, факс: 02 / 841 10 54

e-mail: office@meva-bg.com

платена публикация
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      края на миналата година бе

приета нова Наредба за опаковките

и отпадъците от опаковки (Обн. ДВ.

бр.85 от 6 ноември 2012 г.). С Наред-

бата се определят изискванията за

пусканите на пазара опаковки и опа-

ковъчни материали, както и за раз-

делното им събиране, многократна

употреба и рециклиране, и се регла-

ментират изискванията за предот-

вратяване на вредното им въздей-

ствие върху околната среда.

Изисквания към
производителите

Изискванията към производството

на опаковки е да имат минимално

тегло и обем до степен, при която

опаковката обезпечава безопасност-

та и хигиената на опакования про-

дукт. Необходимо е свеждането до

минимум на вредните и опасните

вещества и материали в състава и

в компонентите на опаковките по

отношение на образуваните емисии,

пепели или инфилтрат, когато от-

падъците или остатъците от дейно-

стите по управление на отпадъците

от опаковки се изгарят или депони-

рат. Опаковките трябва да се про-

извеждат по начин, който дава

възможност за рециклиране на съот-

ветен процент от теглото на изпол-

званите материали и влагането им

в същите опаковки или в други про-

дукти в съответствие с действащи-

те стандарти. Отпадъците от опа-

ковки, предназначени за изгаряне с

оползотворяване на енергията, тряб-

ва да притежават калорична стой-

ност, която да позволи оптимизира-

не на процеса на енергийното им

оползотворяване. От своя страна,

биоразградимите отпадъци от опа-

Packaging and packaging waste regulations

Наредба за опаковките
и отпадъците от
опаковки

Наредба за опаковките
и отпадъците от
опаковки
В
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ковки трябва да са съставени от ма-

териали, позволяващи физично, химич-

но, термично или биологично разграж-

дане, така че в процеса на компости-

ране по-голямата част от съответ-

ния материал да се разгражда до CO2,

биомаса и вода.

В наредбата са посочени изисква-

нията и условията за носене на

отговорност от първоначалния при-

чинител на отпадъците по цялата

верига, както и за споделяне и пре-

хвърляне на отговорността между

лицата, участващи във веригата за

събиране и третиране. Наредбата

въвежда публичен регистър, регла-

ментиращ реда и условията за реги-

стриране на лицата, които пускат

на пазара полимерни торбички.

Събиране и рециклиране
на отпадъци от опаковки

Наредбата разглежда обстойно

събирането и рециклирането на от-

падъците от опаковки. Освен количе-

ствените цели за материално рецик-

лиране, се въвеждат минимални цели

за обхванато население, които да се

постигат от организации по опол-

зотворяване в съответствие с па-

зарния им дял, изчислен на четириме-

сечие. Минималната цел за обхвана-

то население е 6 млн. жители, като

задължително се включват курортни-

те селища и всички населени места

с над 5000 жители. Пазарният дял се

изчислява в зависимост от количе-

ствата опаковки, пуснати на пазара

от членовете на съответната орга-

низация по оползотворяване.

Задълженията на
местните власти

В наредбата са посочени и задъ-

лженията на местните власти:

сключване на договори с организаци-

ите по оползотворяване или лица,

притежаващи разрешение, регист-

рационен документ или комплексно

разрешително, съвместно разработ-

ване на програма за разделно съби-

ране на отпадъци от опаковки, вклю-

чително мерки за недопускане на

посегателства и кражби на отпадъ-

ците от опаковки и забрана съдове-

те за битови отпадъци да са в жълт,

син или зелен цвят. Кметът може да

организира собствена система за

РСО само в случай на писмен отказ

от всички организации по оползот-

воряване. В неговите задължения е

и представянето на изготвена и

утвърдена от общинския съвет про-

грама за управление на отпадъците

от опаковки на територията на

общината, която включва предвари-

телен разчет на количествата раз-

делно събрани отпадъци от опаков-

ки по видове материали и източни-

ци на събиране.

Изисквания към
системите за разделно
събиране

С наредбата се въвеждат задъл-

жителни изисквания към системите

за разделно събиране на отпадъци от

опаковки. Системите включват: зе-

лени, жълти и сини съдове за съби-

ране на отпадъци от опаковки, кои-

то трябва да са различни от тези

за битови отпадъци, както и площад-

ки и съоръжения за извършване на

дейностите по предварително тре-

тиране на разделно събраните от-

падъци от опаковки, включително

инсталации за сепариране на от-

падъци, специализирана и транспор-

тна техника, обезпечаваща функци-

онирането на съоръженията за пред-

варително третиране. Всяко съоръ-

жение за предварително третиране

на отпадъци от опаковки трябва има

издадено разрешение за въвеждане в

експлоатация на съоръжението от

съответния компетентен орган, а

капацитетът му трябва да отгова-

ря на обемите на конкретната сис-

тема и да осигурява технически

отделно сепариране на всички основ-

ни видове отпадъци от опаковки.

Във връзка с отчетността на

пуснатите на пазара опаковки се

въведе краен срок за заплащане на

лицензионното възнаграждение на

организацията за предходната годи-

на. Ако членовете на организацията

не са заплатили вноските си до 20

февруари, тя няма право да ги вклю-

чи в отчета за изпълнение на цели-

те, т. е. всички фирми следва да са

заплатили дължимите възнагражде-

ния за предходната година до тази

дата.
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Г-н Тасев, какъв, според Вас, ще бъде

икономическият и екологичен

ефект от въвеждането на новата

Наредба за опаковки и отпадъци от

опаковки?

От екологична гледна точка, из-
пълнението на изискванията на но-

вата Наредба за опаковки и отпадъ-
ци от опаковки, несъмнено ще има
положителен ефект, ако се прилага
ефективно. Въпросът е обаче имат
ли фирмите и гражданите реалната

възможност и желание да съблюда-
ват наредбата или ще бъдат прину-
дени и в много отношения ще лави-
рат между желания и възможности,
и наредбата ще си остане на хартия

и по документи? Всички сме наясно,
че наредбата е правилна и това е
цената, която следва да се плати,
ако искаме да бъдем европейска

държава, но малкият и среден бизнес
няма финансовия ресурс да поеме
тази цена. Липсва и стимулиращият
елемент за изпълнение на разпоред-
бите. С тях се въвеждат единстве-

но задължения, ограничения и санк-
ции. Трябва да има икономически
лостове, които да мотивират фир-
мите и гражданите да са убедени и
стриктни в изпълнението на наред-

бите, като намаляване на такса
смет, данъчни облекчения и т. н.

Как нейното прилагане ще се от-

рази на работата на фирмите в

бранша?

Категорично изпълнението на
новата наредба и новите разпоред-
би на ЗУО ще имат отрицателен
икономически ефект върху малките
и средни предприятия, ангажирани в

дейността по организиране на съби-
рането на отпадъци, както и отри-
цателен ефект върху производства-
та от трудноразградими материа-
ли. Последните се налага да се пре-

структурират, да ограничат или

Институциите трябва да
подпомагат фирмите при
изпълнението на наредбата

Орлин Тасев, управител на Екоинвест,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Институциите трябва да
подпомагат фирмите при
изпълнението на наредбата

затворят производството си. При-
лагането на наредбата по отноше-

ние на изкупуващите и рециклиращи
предприятия налага непредвидени
инвестиции по отношение на инфра-
структура, инсталации и човешки
капитал за реализацията на отго-

ворностите, заложени в норматив-
ните актове. Помощ по отношение
на финансирането на такива проек-
ти се очаква от труднодостъпни
банкови заеми, със сравнително ви-

соки лихвени проценти и големи обез-
печения, или, евентуално, програми
по еврофондове, чието рефинансира-
не е тромаво по отношение на на-
чини и време за изпълнение. Преди да

се приеме дадена наредба или закон,
трябва да се има предвид колко са
фирмите, които не могат да из-
пълнят изискванията и какво ще се

случи с тях – ще минат в сивия сек-
тор или ще затворят и ще освобо-
дят персонала си, при всички случаи
ще спрат да генерират данъци и
поддържат работни места. Наред с

гласуването на промените в законо-
вите актове следва да се работи по
механизми за по-лесното им прила-
гане, с други думи институциите да
подпомагат ефективно фирмите да

изпълнят разпоредбите, а не само
като контролни и инспектиращи
органи да пишат предписания и да
налагат глоби и наказания.

Какви са основните проблеми при

управлението на отпадъците от

опаковки в страната?

Проблеми във връзка с управлени-
ето на отпадъците има изключител-
но много. Така например, население-

то не е мотивирано да събира от-
падъците си разделно. Трябва да има
икономически стимули, за да се слу-
чи това. Въведени са единствено
рестрикции по отношение на произ-

хода на отпадъка, 10% данък, глоби за

неизпълнение на разпоредбите, но
никакви поощрителни мерки. За мал-
ките търговски и производствени

обекти разделното събиране се явя-
ва по-скоро допълнителен разход,
поредният от многото, ето защо в
много случаи се сключват фиктивни

договори. Освен това, няма яснота и
единна позиция по отношение на из-
пълнението на ЗУО и наредбите към
него. Много често има различни глед-
ни точки за класифицирането на

отпадъците и определяне края на
отпадъка. Използването на рецикли-
рани и лесно разградими материали
в много случаи се явява по-скъпата
суровина и изделията са доста по-

скъпи, неконкурентни на нашия пазар.
Както има ограничения за използва-
не на рециклирани материали във
връзка с опазване на човешкото здра-
ве, така може да има и ограничение

на използването на първични мате-
риали за сметка на рециклирани та-
кива или въвеждане на стимули за
използването в производството на
преработени суровини.

От друга страна, що се отнася до
рециклирането на хартия, стъкло и
метали, където инвестициите за
преработващите инсталации са мно-
го големи, на пазара съществуват

големи предприятия, които налагат
монопол по отношение на изкупните
цени. Липсват финансови лостове за
подпомагане на фирмите да изпълнят
или да се преструктурират съобраз-

но новите изискванията, така че да
се гарантира продължаване изпълне-
нието на дейността им, а не да се
ограничава или забранява.

Institutions should support companies in the
implementation of the regulation
Orlin Tasev, General Manager of Ecoinvest.
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Уважаеми г-н Георгиев, съгласно

Закона за управление на отпадъци-

те (ЗУО) от 14 януари т. г. всички

фирми, работещи в сферата на ре-

циклиращата индустрия, трябва да

плащат банкова гаранция на стой-

ност 25 000 лева и по 5000 лева за

всяка площадка. Какво наложи тази

законодателна мярка и как браншът

ще се справи с нея?

Да, така е. Равносметката е след-
ната - ако си средно голяма фирма и
имаш площадки в 3 РИОСВ в страна-
та, трябва да платиш 3 х 25 000 лв.
и отделно по 5000 лв. за всяка площад-
ка, или да блокираш в банка 90 000 лв.
за 1 година. За всичко това плащаш
и съответните банкови такси. По
наши изчисления в банковата систе-
ма в момента са блокирани около 15
млн. лв. само от фирмите, работещи
с черни и цветни метали. Всички тези
пари могат да бъдат използвани за
инвестиции, работни места, инова-
ции, а не да са блокирани в полза на
МОСВ. Освен това, по закон фирми-
те могат да бъдат санкционирани за
първо нарушение с имуществена сан-
кция от 30 000 до 100 000 лв. При
второ провинение ти налагат нова
санкция в размер от 60 000 до 200 000
лв., губиш и банковата гаранция, и
няма да можеш да получиш ново раз-
решение до 1 година от отнемане на
предишното. Сами можете да преце-
ните как всичко това се отразява на
бизнеса и то в условията на глобал-
на икономическа криза. В първите дни
след 14 януари имахме цели региони в
страната, в които нямаше работе-
щи фирми, поради страх от санкции
при евентуално нарушение. Ще ви дам
пример - аз имам средно голяма фир-
ма и 3 площадки, на които до момен-
та съм инвестирал над 1 млн. евро,
за да изпълня изискванията на зако-
на. И пак не съм сигурен, че съм успял
да отговоря на всички условия, тъй
като доста от текстовете в зако-

Необходими са промени в ЗУО, които
да защитят и мотивират легалните
фирми в бранша да работят

на са неясни и се тълкуват по разли-
чен начин от контролните органи.
Можем да бъдем глобявани с 30 000
лева, дори ако сме объркали препис-
ването на постоянния адрес на наш
клиент в една от 70 отчетни книги,
които трябва да бъдат водени ежед-
невно.

Съществува ли подобна практика

в световен мащаб?

Не, категорично. Нашите проучва-
ния показват, че европейските ди-
рективи не изискват представяне на
финансова гаранция от лицата, из-
вършващи третиране на отпадъци.
Нещо повече, подобно изискване е
предвидено единствено за произво-
дителите на продукти, които водят
до образуване на отпадъци, за опе-
ратори на депа за отпадъци или при
превоз на отпадъци. В нашия закон
за управление на отпадъците банко-
вата гаранция е в тежест на лица-
та, извършващи дейност по трети-
ране на отпадъци, за която в ЕС не
се изисква никаква гаранция. Освен
това, според европейските директи-
ви, финансовата гаранция може да
бъде под различна форма: участие в
схеми за финансиране на управлени-
ето на отпадъците, застраховка,
блокиране на банкова сметка или
друг еквивалентен способ.

Кои са по-подходящите начини за

ограничаване на броя на нелегални-

те фирми в бранша?

Според нашия екип начинът за
ограничаване на нелегалните фирми
е само един – ефективни санкции
срещу нелегалните фирми и подкре-
па на легалните от държавата.
Имаме предвид разработване на
финансов пакет и облекчения за фир-
мите в сектора, за да се защитят и
мотивират да работят; въвеждане
на задължително членство на съот-
ветната фирма в действащите
браншови организации, за да се га-
рантира отговорното поведение на

всички; осъществяване на ефектив-
на контролна и правохранителна
дейност на държавните организации
и институции без условности. Това,
разбира се, е комплекс от взаимо-
свързани мерки, които трябва да
бъдат прилагани всекидневно от
всички заинтересовани и институ-
циите. Нашият юридически екип
разработи и мотивирано становище
за промяна в действащия НK, за да
се подпомогне работата на контрол-
ните органи и да се актуализират
санкциите за някои престъпления,
които имат голяма обществена зна-
чимост. Най-общо казано, искаме
промени, с които да се ограничат
нелегалните фирми и незаконни пло-
щадки, както и да се криминализират
кражбите на елементи и детайли от
обществената инфраструктура.

Какви други промени в закона са

необходими, за да се облекчи рабо-

тата на фирмите в сектора?

Искаме промени в ЗУО, тъй като
категорично смятаме, че законът е
насочен срещу легалните фирми и
въвежда единствено санкции и рес-
трикции за тях, а нелегалните
продължават да работят без про-
блем. Не може, когато официалните
данни на МВР за 2012 година показ-
ват 27 % намаление на кражбите на
черни и цветни метали, тогавашни-
ят зам.-министър на МОСВ - г-жа
Манева, да казва, че "размерът на
санкциите за този бизнес са малки",
без да се посочват някакви аргумен-
ти или да е направен сравнителен
анализ на санкциите при подобни
нарушения в други браншове. Очаква-
ме и решението на КC по текстове-
те, противоречащи на Конституци-
ята и на законите в страната, как-
то и на европейските директиви.

Иво Георгиев, председател на Асоциацията
на рециклиращата индустрия,

пред сп. Екология & Инфраструктура

Law on Waste Management has to be changed to

protect and motivate the legal companies in the branch
Interview of Mr. Ivo Georgiev, Chairman of Association of recycling industry.

Необходими са промени в ЗУО, които
да защитят и мотивират легалните
фирми в бранша да работят
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върдите битови отпадъци са раз-

нообразни по произход, състав и ко-

личество. В най-общия си вид се из-

хвърлят и, съответно, депонират

заедно с всички останали битови

отпадъци. Тяхната специфичност се

определя от последиците, които

могат да настъпят при тяхното

депониране или унищожаване чрез

изгаряне, както и от възможности-

те за използване на някои компонен-

ти от тях, подлежащи на рециклира-

не. Депонирането е най-старият и

най-често практикуван метод за

Изграждане
на депа за твърди
битови отпадъци

освобождаване от твърди отпадъ-

ци. В света над 70% от битовите

отпадъци се дeпонират. Повечето

алтернативни възможности за обез-

вреждане на отпадъците, като из-

гаряне, компостиране, рециклиране

и т. н., не могат да функционират са-

мостоятелно без използване на депа

за крайния остатък и за отпадъци-

те, които не могат да бъдат тре-

тирани при съответния процес.

Правилно построените и експлоати-

рани депа предлагат относително

безопасен начин за обезвреждане на

отпадъците.

Основни етапи при
изграждането на депата

Изграждането на депо за твърди

отпадъци преминава през няколко

етапа. Основополагащи са определя-

нето на количеството твърди от-

падъци, които трябва да се депони-

рат и изборът на място. Определя-

нето на общото количество твърди

отпадъци за периода на експлоата-

ция на депото се извършва въз осно-

ва на броя на населението в района,

наличието на промишлени предприя-

тия, очаквани количества на отпадъ-

ци от тях и др. При избора на място

Изграждане
на депа за твърди
битови отпадъци
Т
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за депото се вземат под внимание

редица технически, икономически и

екологични фактори. Минимално

изискване за използването на едно

място за депо е почвеният слой да

има ниска пропускливост и водните

течения да не могат да бъдат повли-

яни.

За санитарните депа трябва да се

определят неизползваеми площи или

почви с нисък клас. Предимство имат

неизползваемите земи, изоставени

кариери, естествени образувани

наклонени терени и др. Най-важните

критерии при избор на терен за депа

са: тип на площадката за депото

(котловина; наклонен терен; карие-

ри от глина, пясък, камъни); хидроге-

оложките условия, определящи вида

на почвата (ниво, посока и скорост

на подземните води; количество на

валежите, колебания на водите в

реките) и др. Не се препоръчва раз-

положението на депо по посока на

теч на подземни води и там където

тези води са по-плитки. Площта на

депото трябва да е разположена на

минимум 500 м от жилищни сгради,

не по-малко на 10 км от аерогари и

на не повече от 500 м от пътната

мрежа. По възможност депото тряб-

ва да се намира на икономически

изгодно разстояние за сметоизвоз-

ването. При избора на площ трябва

да се има предвид реализирането на

някои решения след рекултивация на

терена например създаване на парк;

оформяне на хълм за ски-спорт и др.

След избора на подходящо място

за депото е необходимо получаване

на разрешение от компетентните

органи за изграждане на депото и

изготвяне на инженерния проект.

Този процес е съпътстван от изгот-

вянето на задължителната оценка

на въздействието върху околната

среда. Последният етап е изгражда-

не на депото и начало на неговата

експлоатация. Препоръчително е

експлоатационният период на депо-

то да е минимум 15 години.

Класификация на депата
Според Директива, предложена от

ЕС, има три вида депа: за неопасни

отпадъци; за опасни отпадъци; за

инертни отпадъци. Обект на насто-

ящата статия са депата за неопас-

ни твърди битови отпадъци. Депата

могат да се класифицират и спрямо

метода на управление на оттока:

неконтролирано сметище (оттокът

на отпадните води не се контроли-

ра); пълно задържане на оттока (осъ-

ществява се тогава, когато при-

токът и оттокът на течности се

предотвратява); задържане с конт-

рол на оттока (позволява се на част

от валежите да проникнат в отпадъ-

ците, а излишният отток се събира

и отвежда); контролирано изпускане

(прилага се при инертни отпадъци -

от строителни работи и разрушава-

не на сгради или остатъчна пепел от

изгаряне на отпадъци); биореактор-

но депо (този метод разчита на цир-

кулирането на влагата през депото

с цел ускоряване разграждането на

отпадъците). В депата за твърди би-

тови отпадъци не се допуска депони-

рането на течни отпадъци; експло-

зивни, корозивни, оксидиращи, лесно-

запалими или запалими отпадъци;

болнични и други кланични отпадъци

от хуманното и ветеринарното здра-

веопазване и/или свързана с тях из-

следователска дейност, класифици-

рани като инфекциозни; излезли от

употреба гуми, с изключение на вело-

сипедни гуми и гуми с външен диа-

метър над 1400 мм, в т. ч. цели гуми

(без тези, които се влагат като

материал в строителството на

депа) и нарязани гуми; отпадъци, ко-

ито не удовлетворяват критериите

за приемане на отпадъци на депа.

Строителство и
оборудване на депата

В съответствие със стандарти-

те на ЕС депата трябва да имат

следната минимална инженерна ин-

фраструктура:

n долен изолиращ екран, който да

спре проникването на инфилтра-

ти в почвата и подземните води;

n система за събиране и третира-

не на инфилтрата;

n пасивна или активна дегазифика-

ционна система за сметищен газ,

която следва да включва поне из-

гаряне на събрания газ (превръща-

не на метана в по-малко вредния

въглероден диоксид);

n повърхностен изолиращ екран на

части на депото, които са

напълно запълнени;

n система за събиране на оттока

на води за защита на тялото на

депото от проникване на повърх-

ностни и подземни води.

Първата задача при изграждането

на депата е подготовката на тере-

на. Обработваемият слой почва се

складира встрани, като след това се

използва за покриващ материал. Дъно-

то се подравнява. Изкопават се и се

облицоват отводнителните канавки

с цел отвеждане на повърхностните

води. В случай че отпадъците се скла-

дират на склон, се построява подпор-

на дига. Дъното на депото трябва да

бъде уплътнено добре, за да издържи

на натоварвания. За предпочитане е

това да стане от естествения ма-

териал на основата, а когато е
Municipal solid waste landfills construction
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невъзможно се използват асфалт, фолио от изкуствени

материали и др. Изолационният слой от глина трябва да

е пластичен и затова глината се смесва с точно опре-

делено количество вода. След като се нанесе, той тряб-

ва да се покрие с неактивен слой (напр. пясък), който

предпазва от изсъхване, предизвикващо спичане на слоя

и загуба на уплътняването. Върху подравнен слой от глина

или пясък се постила фолио, а върху него се разполагат

отводнителните дренажи. Всичко се покрива с предпаз-

ния слой от пясък или дребна сгурия. Върху така подгот-

вената основа започва депонирането на отпадъците.

Експлоатация на депото
Експлоатацията на депото преминава в три основни

стъпки - приемане на твърдите отпадъци, депониране

(разстилане и уплътняване), изолация на депонираните

отпадъци. По правило се приемат само отпадъци, които

съответстват на дадения клас депо. Отделните класо-

ве депа поставят изисквания за вида на отпадъците,

състава и свойствата им, както и биоразградимостта

на органичните им съставки. Списък на отпадъците,

които могат да се приемат на депото в съответствие

с неговия клас, се издават от компетентните органи.

След преминаване на процедурата по приемане на

отпадъците, удостоверяване на съответствието и

тяхното измерване, отпадъците се разтоварват. След

това се разстилат с булдозери на слоеве и се уплътня-

ват, докато работната височина на дневния слой от-

падъци достигне определения лимит (обикновено 2 м).

Отпадъците могат да се разстилат на наклонени тънки

слоеве или на хоризонтални. За повърхностната изола-

ция на отпадъците са необходими големи количества

земя. Засипването и уплътняването на изолиращия слой

става веднага, като се оставя незасипана малка

повърхност. В края на работния ден и останалото коли-

чество отпадъци се засипва. Отпадъците не трябва да

стоят открити повече от 12 часа.

Емисиите на сметищния газ в атмосферата трябва

да бъдат минимизирани посредством правилно управле-

ние – отвеждане на газа за изгаряне или за по-широко

използване. Ако се остави без контрол, част от газа ще

реагира с почвеното покритие, а останалата част ще

премине в атмосферата. Управлението на газа намаля-

ва риска от експлозии и минимизира емисиите на метан

в околната среда.

Закриване и рекултивация
Закриването на депото за твърди отпадъци става

след достигане на проектната височина. Последният

слой отпадъци се покрива с почвен слой с дебелина 1 -

2 м. Покривният слой се уплътнява равномерно. За за-

щита от ерозия покритието на цялото депо се озеле-

нява непосредствено след неговото уплътняване. При

депа, където има отделяне на значителни количества

газове от отпадъчното тяло,  се предвижда изграждане

на газов дренажен слой, който да ги събира. За различ-

ните технологии, използвани за рекултивиране на депа-

та и възможностите за тяхното приложение, подробно

ще ви разкажем в следващ брой на списанието.
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      ъв всички отрасли на про-

мишлеността ежедневно се генери-

рат отпадъчни продукти, включва-

щи хартиени, пластмасови, стъкле-

ни, метални и други отпадъци. Във

връзка с опазването на околната

среда, както и с нормативните раз-

поредби в тази насока, е необходи-

мо справянето с тези отпадъци да

е по начин не застрашаващ околна-

та среда. Основните насоки са

предприемането на мерки, насоче-

ни към сортирането, разделянето,

повторната употреба и рециклира-

нето. Необходимо е отпадъците,

които могат да бъдат използвани

отново, да бъдат отделени от об-

щия отпадък. Подходящите за ре-

циклиране е необходимо да бъдат

складирани и транспортирани на

подходящите за целта места.

Като подходящо решение за

справяне с отпадъците се счита

оформянето им на бали, което по-

зволява, от една страна, намалява-

не на обема на отпадъците, а от

друга - дава възможност извозва-

нето на отпадъците на по-големи

интервали от време в по-големи ко-

личества. Сред предимствата на

балирането е оформянето на от-

падъците в компактна форма, лес-

на за подреждане и складиране. По

този начин може да се постигне

добро управление на генерираните

отпадъци. От друга страна, рецик-

лиращите центрове обикновено

предпочитат материалът да бъде

балиран заради по-лесната му об-

работка, което често рефлектира

положително и върху цената, коя-

то ще бъде заплатена.

Балиращи преси
Обикновено за балирането на

отпадъците се използват балиращи

преси, предимно хидравлични, които

се считат за един от най-добрите

методи за събиране на материал за

рециклиране.

Хидравличните балиращи преси се

предлагат в различни размери и мощ-

ности. Сред най-малките са тези със

сила на пресоване от порядъка на 3 -

5 тона. Сред най-големите са преси-

те със сила на пресоване от порядъ-

ка до над 50 тона. В зависимост от

конструктивното си изпълнение те

могат да бъдат разделени на хоризон-

тални и вертикални.

Вертикалните балиращи преси

обикновено представляват метален

контейнер, най-често изработен от

стомана, с врати в горната и дол-

ната част. Зареждането на отпадъ-

Балиращи машиниБалиращи машини

В
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чните продукти обикновено е от

горната страна. В долната част се

получава готовата бала. Вертикал-

ните преси са с компактни размери,

което улеснява избора на място за

поставянето им и се управляват

ръчно. Препоръчват се за малки про-

изводства като текстилни фабрики,

например за големи магазини и скла-

дове и други.

При хоризонталните балиращи

машини зареждането също е от гор-

ната страна на машината и обикно-

вено е посредством мотокар или

лентов транспортьор. При тях про-

цесът е напълно автоматизиран.

Принципно хоризонталните балира-

щи машини се считат за по-подхо-

дящи за големи индустриални произ-

водства, където са налице голямо

количество отпадъци, подходящи за

рециклиране, тъй като позволяват

значително по-голямо натоварване.

Тези преси могат до достигат про-

изводителност до над 60 тона в час.

Често производителите посоч-

ват, че пресите могат да се изпол-

зват на открито, но е добре да се

има предвид, че все пак се препоръ-

чва пресата да се разположи в сгра-

да или поне под покрив. По този на-

чин ще се удължи работният живот

на машината и ще се осигури без-

проблемната й работа.

Брикетиращи преси
Брикетирането е процес, при кой-

то отпадните материали биват ком-

пресирани под високо налягане, при

което се намалява обемът им. В за-

висимост от вида на материала, с

тези преси неговият обем може да

бъде намален до 20 пъти. Преработе-

ни по този начин отпадните мате-

риали могат да се превърнат в цен-

ни вторични суровини. Брикетиращи-

те машини са подходящи за обработ-

ка на различни като вид, размери и

форма отпадъци, както и на прахооб-

разни отпадъци и на такива под фор-

мата на гранули. При брикетирането

на отпадните материали се придава

форма и размер, улесняващ транспор-

тирането им. Разработени са различ-

ни видове брикетиращи машини, из-

ползвани за намаляване обема на

отпадъчни материали като дърво,

хартия, пластмаса, метали и други.

Характеризират се със стабилна

работа, висока производителност и

ниска консумация на енергия. Сред

основните им предимства са стабил-

на конструкция, малко износване,

компактни размери, което позволява

лесното им присъединяване към обра-

ботващи машини.

Едно от най-честите приложения

на брикетиращите преси е при об-

работката на метални отпадъци.

Обикновено тези преси са предназ-

начени специално за брикетиране на

метални отпадъци като чугун, алу-

миний, мед, стомана, месинг, цинк,

бронз, титан, магнезий както и дру-

ги в процеса на механичната обра-

ботка. При попадането в пресата

металните отпадъци биват пресо-

вани при високо налягане, при което

се получават брикети с висока

плътност. Високото налягане, дос-

тигано в пресовъчната камера, по-

зволява да се получат брикети с

плътност, доближаваща се до

плътността на самия метал.

Брикетиращите преси се предла-

гат с различни размери в зависимост

от различните размери и тегло на

отпадъците. Те могат да бъдат

използвани и за разделяне на стома-

нени отпадъци от неферитни мета-

ли, а също така за получаване на

цилиндрични или квадратни брикети.

Добре е да се има предвид, че по

Municipal solid waste landfills construction
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време на процеса има опасност металните отпадъци

да бъдат замърсени с микроскопични феритни частици,

идващи от инструменталната екипировка. Тези части-

ци понякога могат да предизвикат проблем при рецик-

лирането на отпадъците. В зависимост от вида на

металния скрап и как той бива подаван към брикетира-

щата преса е необходимо да се предприемат мерки за

подходящо оборудване на питателя с оглед подходящо-

то зареждане на машината.

Машините използват много голямо налягане, за да

намалят обема на натрошения или смлян материал и да

го преобразуват в брикети с висока твърдост и

плътност. При брикетирането драстично са намалява

обемът на отпадъците, а получените брикети могат

директно да се използват в пещи за претопяване. Бри-

кетите са с идеална форма, позволяваща лесното им

транспортиране.

Конструкцията на машините обикновено позволява

лесно отстраняване на смазочните течности от метал-

ните отпадъци по време на брикетирането и отвежда-

нето и събирането им. Събраното количество смазоч-

ни масла може да се преработи допълнително, съхрани

и т. н.

Брикетиращите преси за биомаса се използват за

производството на висококачествени брикети с висо-

ка плътност от селскостопански отпадъци, дървесен

чипс, стърготини и други. Брикетирането на биомаса

може да се определи като процес на превръщане на

биомаса с ниска плътност в брикети с висока плътност,

подходящи за използване като високоенергийно гориво.

Като предимства на брикетирането на биомасата

могат да се посочат превръщането й във висококало-

рично, енергийно ефективно и екологично гориво.

Компактори за отпадъци
Друга възможност е преработката на отпадъците в

компактори. Предлагат се различни видове компакто-

ри, като изборът на подходящ зависи от производство-

то и вида на генерираните отпадъци. Компакторите за

отпадъци обикновено се използват за преработването

на материали, които не са подходящи за рециклиране

като например смесването на отпадъци с различен про-

изход. В зависимост от вида на отпадъците редуцира-

нето на обема обикновено е в съотношение 4 към 1 или

5 към 1 за компактори, работещи на открито. За ком-

пактори, работещи на закрито, редуцирането може да

е около 10 към 1 докъм 15 към 1. Когато се избира ком-

пактор, специалистите съветват да се вземат пред-

вид и фактори като местоположение на компактора, ко-

личеството отделян и преработван боклук на ден, евен-

туалният срок на възвръщаемост на инвестицията,

безопасността.

Сред факторите, влияещи при избора, са и видът на

боклука, дали той е сух или мокър.

Принципно компакторите основно могат да бъдат

разделени на автономни и стационарни. Всеки от тях

може да бъде разделен на две части: компактор, в кой-

то се намира буталото, с което са избутват и натро-

шават отпадъците и контейнер. Разликата между ав-

тономните и стационарните компактори е, че при ав-

тономните компактори тези две части са свързани

заедно в едно общо устройство, докато при стационар-

ните те са отделни единици.

Стационарните компактори се препоръчват за пред-

приятия, в които се генерират предимно сухи отпадъ-

ци. Могат да бъдат приспособени за ръчно зареждане,

за зареждане с мотокар, кофи за боклук или самосвал. За

производства, в които се генерират голямо количество

мокри отпадъци, като например предприятия от храни-

телно-вкусовата промишленост, ресторанти и т. н., се

препоръчва използването на автономни компактори.

Друг важен момент при избора на компактор е след

като се избере видът, да се определи размерът на кон-

тейнера. Изборът на твърде малък или твърде голям би

създало затруднения. Добре е да се има предвид, че при

индустриалните компактори съотношението на нама-

ляване на обема на боклука е 4 към едно.



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 1/2013 33

Според националното и европейското за-
конодателство, производителите и вноси-
тели на опаковани стоки имат ангажимент

към оползотворяването на декларираните
от тях опаковки. Те могат сами да органи-
зират процеса по разделното събиране и ре-
циклиране, да плащат държавна такса или
да изпълняват този свой ангажимент чрез
организации по оползотворяване като нас
- ЕКОПАК България АД, първата създадена
организация в нашата страна, пазарен ли-
дер с 44,5%. "Опаковката не е отпадък, а су-
ровина, която може да върне част от по-
харчените вече средства" - това е подхо-
дът, който ЕКОПАК предлага на своите чле-
нове - повече от 1 200 водещи мултинаци-
онални и български компании. Използването
на този ресурс  може да намали до 30% от
енергийните разходи за производство, как-
то и първичните суровини. В някои произ-
водства е задължително влагането на ре-
циклирани материали - например за произ-
водството на велпапе, по технология са не-
обходими от 70 до 100 % рециклирана хар-
тия, а за производството на стъкло -от 45
до 85 % стъклени трошки.

Като един от потоците масово разп-
ространени отпадъци, отпадъците от опа-
ковки се събират основно от три канала:
разделно събиране на опаковки от домакин-
ствата, от индустриални клиенти и от
търговски и административни обекти.

Системите за разделно събиране на от-
падъци от опаковки от домакинствата, из-
градени от ЕКОПАК  включват: контейне-
ри, транспортна техника и сепариращи ин-
сталации, разположени на площадки опре-
делени на териториален принцип. Органи-
зацията е избрала най-ефективната от
икономическа гледна точка и най-масово из-
ползвана в Европа система от три цвет-
ни контейнера: син - за хартия  и картон,
жълт - за пластмасови и метални опаков-
ки, и зелен - за стъкло. Тази система се
основава на принципа на максимално раз-
деляне на отпадъка от самите домакинс-
твата, което гарантира събирането на по-
вече годни за рециклиране отпадъци, ЕКО-
ПАК работи с 92 общини в България с око-
ло 2,87 млн. население, в които са разполо-
жени над 18 000 цветни контейнера.

Съдържанието на контейнерите се тран-
спортира за последващо разделяне и сорти-
ране на площадки за сепариране. Средно пре-
теглено от един контейнер се добива на вди-
гане 25-120 кг. в зависимост от материала
и вида на контейнерите. Средния добив на

С "ЕКОПАК България" АД по пътя
на отпадъците от опаковки

годни за рециклиране суровини е в порядъка
25 - 45 %.  При контейнерите от затворен
тип (Иглу) чистотата на отпадъка може да
достигне до 85-90%. Затова от 2011г. ЕКО-
ПАК поетапно подменя контейнерите за
стъкло тип  "ракла" с такива тип "иглу". Съб-
раните отпадъци от трицветните контей-
нери  се транспортират до  съответната
площадка за сортиране. Площадките са раз-
положени на регионален принцип, като всяка
площадка обслужва от 3 до 10 общини, в за-
висимост от големината им и генерирани-
те отпадъци. ЕКОПАК България АД има 12
сепариращи линии с общ капацитет 430 000
т/г. Годните за рециклиране отпадъци след
сортиране се балират и подготвят във вид
подходящ за предаване на краен преработ-
вател, а тези с характер на битов отпадък
се извозват и депонират на съответното
общинско или регионално депо.

При сортирането на отпадъците от
опаковки събирани чрез сините контейне-
ри се отделят следните фракции:
1.Велпапе

- 70 - 75%
2.Смесени хартии и вестници

- 15 - 20%
3.Композитни хартиени опаковки

- 3 - 5 %
4.Негодни за рециклиране хартии

- 3 - 10%
От първите две фракции се заготвят

бали , които се предават за рециклиране в
хартиената индустрия. Трета и четвър-
та фракция се балират и се предават за
оползотворяване в циментовите заводи
или се депонират.

От сортирането на отпадъците от
опаковки от жълтите контейнери се от-
делят следните фракции:

1. Полиетилен терафталат (РЕТ) - 60 -
70% - които се разделят по цветове и
се предават за рециклиране и производ-
ство на "флейк"- изходна суровина за про-
изводство на влакна и фолиа.
2. Полиетилен ниско налягане (LDPE) -
10 - 15% - които се сортират по дебе-
лина и цвят на материала и се преда-
ват за ре-гранулиране и последващо про-
изводство на  нови полиетилени ниско
налягане
3. Полиетилен високо налягане (HDPE) -
5 - 10% - които се сортират по цвят и
се предават за ре-гранулиране и изпол-
зване като пълнеж за нови полиетилени
4. Полипропилен и Полистирол (PP и PS)
- 3 -5% - поради ниското относително
тегло и малкия процент в пластмаси-
те се разделят балират и предават за
оползотворяване на циментовите заво-
ди или се депонират

От сортирането на отпадъците от
опаковки от зелените контейнери се от-
деля само смесено стъкло, което се пре-
дава за  рециклиране в стъкларските за-
води. Това става след сортирането на от-
падъците на сепариращата линия на ЕКО-
ПАК, изградена в с. Равно Поле.

Годните за рециклиране отпадъци се

транспортират до 28 български завода за
преработка и рециклиране.

От ефективността на системите за
разделно събиране до голяма степен зави-
си намаляването на разходите на органи-
зацията. Затова и не спират усилията на
ЕКОПАК да оптимизира системите, да при-
лага нови технически решения и европейс-
ки практики В края на 2012 г. Организаци-
ята въведе интегрирана система за управ-
ление на качеството и околната среда и
се сертифицира по БДС EN ISO 9001:2008
и БДС EN ISO 14001:2005.  Продължава да
работи и по въвеждането на GPS систе-
ма, която включва маркиране на контейне-
рите и транспортната техника, като та-
кава система вече действа в четири ра-
йона в София, Бургас и Велико Търново.

Освен техническите параметри дей-
ността на Организацията може да се из-
мери и по друг начин: само за 2012 г. са спа-
сени от изсичане 471 000 дървета, спесте-
ни 62,3 млн.квч. електроенергия, 1159 млн.
литра питейна вода, 90 560 барела петрол
и намален обем на депонираните отпадъци
на градските депа  с 145 хил. куб.м.

Ежегодно ЕКОПАК влага сериозни уси-
лия и ресурси в национални и местни кам-
пании за повишаване информираността на
гражданите и тяхната мотивация да съ-

бират разделно отпадъците от опаковки.
Най-мащабните и важни кампании са: ту-
ра на  Зеления 3D Еко автобус на ЕКОПАК,
който вече е посетил над 200 училища, тур-
нира по бадмингтон за столичните учили-
ща "Златното перце" с БФБ и под патро-
нажа на Кмета на Столична община, засаж-
дането на 4200 акациеви дървета по про-
екта "Нашата гора" с клиентите на ЕКО-
ПАК, партньорството с бТВ в кампанията
"Да изчистим България!", за която общини-
те-партньори получиха над 35 000 чувала
и ръкавици, партньорството в поредното
издание на "Моя Зелен Град" и подкрепа на
още много зелени събития.

София 1784, бул. Цариградско шосе 60

тел.: 02 / 40 19 100, e-mail: office@ecopack.bg

www.ecopack.bg

С "ЕКОПАК България" АД по пътя
на отпадъците от опаковки

фирмена публикация
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  ротичането на производствени-

те процеси в редица отрасли на

индустрията е свързано с отделяне-

то на значителни количества прах.

Една от често прилаганите мерки за

предотвратяване попадането на

тези прахови частици в атмосфера-

та е използването на електрофилт-

ри. Сред причините този тип филт-

ри да са предпочитано решение са

високата им ефективност и способ-

ността да улавят много фини час-

тици. Посочва се, че ефективност-

та им достига до 99% и могат да

улавят частици с много малки раз-

мери в порядъка от 1 до 0,1 микро-

метра. Считат се за подходящи и за

пречистване на отпадни газове с

висока температура. Основно тях-

но преимущество в сравнение с ме-

ханичните филтри е й фактът, че

благодарение на създаваното в този

вид филтри електрополе, се унищо-

жават микробите и бактериите,

които при механичното филтриране

се задържат върху филтъра и могат

да доведат до заразяване. Тези тех-

ни предимства определят и широко-

то използване на електрофилтрите

при очистването на отпадните га-

зове от топлоелектрически центра-

ли, в стоманодобивната и цименто-

вата промишлености, при производ-

ството на хартия, пещите за изга-

ряне на отпадъци и други.

Пречистването на
въздуха е под
действието на
електростатични сили

Като основна причина за висока-

та ефективност на електрофилтри-

те обикновено се посочва принципът

на улавяне на частиците, базиращ се

на действието на електростатич-

ните сили. Посредством два елект-

рода - положителен и отрицателен

се създава електрическо поле, в ко-

ето праховите частици, съдържащи

се в преминаващия през полето пра-

хо-газов поток се зареждат елект-

рически. Заредените частици се

придвижват към утаителния елект-

род, където се събират върху

повърхността му. Образувалият се

върху утаителния електрод рехав

слой прах може да се отстрани по

различни начини. Често това се случ-

ва посредством стръскване.

Основни технически характерис-

тики на електрофилтрите са: ско-

рост на димните газове през филтъ-

ра, специфична околна повърхност на

електродите, разстояние между елек-

тродите, пад на налягането, темпе-

ратура на отпадните газове, скорост

на дрейфа, енергийни разходи, прахо-

ва концентрация на очистения газ.

За топлоелектрическите центра-

ли, техническите характеристики

на използваните очистващи съоръ-

жения често се движат в следните

граници. Скоростта на димните

газове през филтъра принципно за-

виси от вида на използваните въгли-

ща, но обикновено варира в диапазо-

на от 1,1 до 2,6 m/s. По отношение

на специфичната околна повърхност

на електродите тя обикновено е в

диапазона от 15 до 55 m2/(1000 m3
n/

h). Разстоянието между самите

електроди обикновено се движи от

100 до 400 mm. Падът на налягане-

то на газовия поток пред филтъра

най-често е от 100 до 400 Ра, а

температурата на отпадните газо-

ве обикновено е в диапазона от 120

до 300 oC. Освен върху скоростта на

димните газове през филтъра, есте-

ството на въглищата оказва влия-

ние и върху скоростта на дрейфа,

която обикновено е от 2 до 25 cm/s.

Електрофилтрите, използвани за

очистване на газовите потоци в ТЕЦ

обикновено се захранват с напреже-

ние от 20 до 80 kV, а консумацията

на електрическа енергия е от 0,05 до

0,5 kWh/1000 m3
n/h. Праховата кон-

центрация на очистения газ се дви-

жи в диапазона от 100 до 150 mg/m3
n

и е възможно постигането на ефек-

тивност от порядъка на 99%. Въпре-

ки това, според редица специалисти

съществува тенденция използване-

то на електрофилтри в топлоелек-

трическите централи да се ограни-

чава, тъй като на практика се оказ-

ва, че приблизително единия процент

от масата на неуловения прах чес-

то е опасен както за човека, така и

за природата.

Приложението на електрофилтри

в пещите за изгаряне на отпадъци

осигурява съдържание на прах в очи-

стения газ около 150 mg/m3
n. Темпе-

ратурата на отпадните газове при

такива производства обикновено е

от порядъка на 300 оС.

В циментовата промишленост

електрофилтрите се използват пре-

димно за обезпрашаване на отпадни

газове от въртящи се пещи. Де-

битът на отпадните газове е около

106 m3
n/h. Характеристиките на зап-

рашения газ на входа на филтъра

често са: температура 120 оС и

концентрацията на прах - 3,5 g/m3
n

прах, а на изхода очистеният газ

съдържа 50 mg/m3
n прах.

В стоманодобивната промишле-

ност температурата на отпадните

газове е около 450 оС. В електрофил-

търа тя се редуцира до 85 оС и се

постига 100 mg/m3
n концентрация на

прах в очистените газове.

Тръбни и пластинчати
електрофилтри

В зависимост от формата на из-

ползваните утаителни електроди,

електрофилтрите се делят на

тръбни електрофилтри и пластинча-

Електрофилтри за
пречистване на въздух
Електрофилтри за
пречистване на въздух

Electrostatic air filters
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ти, като и двата вида филтри мо-

гат да работят като мокра или суха

система. Мокрите електрофилтри

се характеризират с по-висока ефек-

тивност в сравнение със сухите, но

е необходимо допълнително изграж-

дане на инсталация за обработка на

отпадната вода.

В конструктивно отношение

тръбните и пластинчатите елект-

рофилтри не се различават особено.

Конструкцията им е сравнително

елементарна. Основни елементи от

конструкцията им са два вида елек-

троди - разреждащ и утаителен;

електрозахранваща система; както

и система за отстраняване на по-

лепналия по утаителните електро-

ди прах; корпус и бункери за събира-

не на праха.

При тръбните електрофилтри,

разреждащият, наричан още корони-

ращ електрод, обикновено е метален

проводник с малък диаметър. Към

корониращия електрод се подава

високо отрицателно напрежение,

което води до образуването на го-

лям брой йони и създаването на сил-

но електрическо поле. В създадения

поток от отрицателни йони между

корониращия и утаителния елект-

род, витаещите прахови частици

придобиват електрически заряд. Под

въздействието на електрическото

поле отрицателно заредените час-

тици мигрират към заземените

утаителни електроди и достигайки

ги, се прилепват към тях, отдавай-

ки своя заряд и образувайки слой прах.

Отложилият се прах периодично се

отстранява - обикновено чрез

стръскване, при което под действи-

ето на гравитационните сили, пра-

ховите частици падат в бункери,

разположени в долната част на елек-

трофилтъра, откъдето впослед-

ствие насъбралият се прах се от-

странява. Корпусът се конструира

с оглед предпазване на електродите

и запазване на целостта им.

Тръбните електрофилтри се от-

личават с висока ефективност, но

в същото време при тях регенера-

цията е много трудна. Ситуацията

значително се усложнява при рабо-

та на филтъра като суха система.

Пластинчатите електрофилтри,

които са сравнително по-често сре-

щани в практиката, се използват

предимно при хоризантални газови

потоци. Състоят се от жичен коро-

ниращ електрод и плосък утаителен

електрод. Корониращите електроди

се изработват с различна форма на

напречното сечение като ромбоид-

на, цилиндрична и други. Движение-

то на замърсените газове е нормал-

но на корониращите електроди, а

средната им скорост обикновено е

от 1 до 2,5 m/s.

Специалистите съветват в про-

цеса на проектиране и избор на елек-

трофилтър предварително да се оси-

гури информация за източника на

емисията и качествата на процеса,

резултат от който са отпадните

газове. Да се определи дисперсност-

та на праха. Да се направи химичес-

ки анализ на праха и да се определи

специфичното му електрическо

съпротивление. Добре е предварител-

но да са известни праховата концен-

трация на отпадните газове; прахо-

вата концентрация на очистените

газове; характеристиката на отпад-

ния газ - състав, температура, наля-

гане; корозионността на газа и на

праха, както и обемния дебит на газа.

В последните години се наблюда-

ва тенденция инвеститорът да изис-

ква гаранция за постиганата от елек-

трофилтъра ефективност за конкре-

тен технологичен процес.
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   новативна технология, разрабо-
тена и внедрена в нашата страна,
е използването на студена плазма за
пречистване на въздух и води. Тех-
нологията, създадена от екип на
варненската Мамел, е подходяща за
очистване на димни газове и мириз-

Пречистване на въздух и води
чрез технологията студена плазма

ми, на отпадни и питейни води, на
вентилационен въздух, стерилизация
на храни, опаковки и други.

Намаляване на емисиите
от CO, NOx и SOx

Според специалистите от фирма-
та, резултатите, които са постиг-
нати, са впечатляващи. При използ-
ването на твърди горива азотните
окиси (NOx) са понижени от нива
1500 до 70 mg/m3, а серните окиси
(SOx) от 3000 до 120 mg/m3 за твърди
горива. За течни горива, при напра-
вените тестове технологията по-
стига намаляване на NOx от 1000 до
50 mg/m3, а на SOx от 1000 на 50 mg/
m3. Постигнатите резултати за
газообразни горива са: NOx от 290
до 26 mg/m3, като това не са гранич-
ните възможности. Като цяло може
да се постигне степен на очиства-
не на газовете между 90-99%.

Инсталациите се характеризи-
рат с компактност и ниски експло-
атационни разходи. Основните край-
ни компоненти са вода и въглероден
двуокис. В момента продължава ра-
ботата по разработването на реше-
ние за превръщане на СО2 в оползот-
воряеми компоненти - СО + О2.

Пречистване на отпадни и
питейни води

Използването на студена плазма
за пречистване на отпадни води
може да доведе до значително подо-
бряване на показателите БПК (био-
логична потребност от кислород),
ХПК (химична потребност от кисло-
род), неразтворими вещества, сул-
фиди, нитрити, цианити и други,
както и да допринесе за подобрява-
не на цвета на отпадните води.
Технологията е една от възможните
алтернативи за заместване на хло-
ра при обработката на питейна
вода. Предимство на плазмените
компоненти е, че след малък период
от време се разграждат, превръщай-
ки се в кислород и са най-естестве-
ните продукти за дезинфекция и
стерилизация на води.

Приложение във
вентилационните системи

Технологията намира приложение
и във вентилационните системи за
пречистване на въздуха в големи
търговски и административни сгра-
ди, училища, гари, автогари, летища,
детски градини и други. Известно е,
че едно от основните предназначе-
ния на климатичните инсталации е
поддържането на подходяща и здра-

вословна въздушна среда чрез пода-
ването на филтриран външен въздух
несъдържащ прахови частици, мириз-
ми и други неприятни и вредни замъ-
рсявания. Обикновено подаваният в
помещенията пресен въздух се фил-
трира, като замърсяващите части-
ци се задържат от външната стра-
на на филтрите. Там те създават
богата хранителна среда за бакте-
риите, които започват да се разви-
ват взривно. Отделно във въздухо-
водите присъстват прахови части-
ци, мъртва кожа, косми, които допъ-
лнително подпомагат хранителния и
размножителния процес на бактери-
ите. Търговските зали на супермар-
кетите и обслужващите помещения
си разменят бактерии, а посетите-
лите и персоналът, и вируси. Всичко
това води до разпространение на
болести и епидемии. Тъй като бак-
териите и вирусите са резистент-
ни към химикали и антибиотици,
дозите постоянно се покачват, а
оттам и въздействието върху здра-
вето на човека. Ефективно решение
е студената плазма, която е еколо-
гичен и ефикасен метод за борба
срещу вируси и бактерии. Към нея
бактериите и вирусите не могат да
станат резистентни.

Дезинфекция и
стерилизация на храни

Студената плазма може да се
използва и за дезинфекция и стери-
лизация на храни. Прилагането на
съоръжения в помещения и зали, къде-
то се съхраняват храни - меса, яйца,
плодове, зеленчуци, може да доведе
до увеличаване срока им на годност
до 2 пъти. Технологията унищожава
етилена при зреенето на плодовете
и забавя тяхното загниване.

Използване на устройства със
студена плазма в цеховете и в дома
гарантира истинска дезинфекция на
храните и премахва опасността от
салмонела, ешерихия коли, листерия
и други, както и наличието на анти-
биотици и химикали, инжектирани в
храната. Третиране на въздуха в
домашни условия спомага за по-каче-
ствен живот, елиминирайки мириз-
ми от цигари, мебели, готвене, зас-
тоял въздух и т. н. Третираните
опаковки със студена плазма се
стерилизират и намаляват рискове-
те от развитие на бактерии.

Не на последно място е използва-
нето на студената плазма за пре-
махване на афлатоксините от зара-
зени храни. Непрекъснатото разви-
тие на технологията предоставя
много добри възможности за прило-
жението й във всички разгледани об-
ласти.

инж. Красен Димитров

Пречистване на въздух и води
чрез технологията студена плазма
И

Air and water treatment by cold plasma technology

Фиг. 1. Система за хладилни зали за плодове и зе-
ленчуци за разграждане на етилена от зреенето
и удължаване срока на годност на плодовете.

Фиг. 2. Системи за дезинфекция и стерилизация
на помещения - административни, работни и за
хранително-вкусовата промишленост.

Фиг. 3. Инсталация за премахване на миризми
от редица дейности в цех за печене на кафе.

Фиг. 4. Инсталация за премахване на миризми и
газови съединения от индустриален процес.



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 1/2013 37



38 брой 1/2013  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

проекти

      ирма Спектри разработи про-

ект за инсталация на транспортен

шумозащитен екран за жилищата в

с. Въглевци и с. Вонеща вода на път

II-55 Велико Търново - Гурково (про-

хода Хаинбоаз). Целта на проекта е

удовлетворяване на хигиенните

изисквания за шум за близките до

пътя територии с нормиран шумов

режим – обекти на въздействие от

страна на транспортния поток.

"Шумозащитните екрани са стро-

ителни съоръжения, които се проек-

тират и изграждат успоредно на

транспортни артерии с цел намаля-

ване на нивата на шума до пределно

допустимите норми за урбанизира-

ните територии. Акустичното про-

ектиране, като част от цялостния

проектен обхват включва определя-

не на размерите на шумозащитните

екрани (геометрични размери), избор

на конкретната комбинация от аку-

стични материали, както и респек-

тивната корелация с подходящо кон-

структивно и архитектурно реше-

ние. Размерите на екраниращото

съоръжение се определят в зависи-

мост от необходимата резултант-

на акустична ефективност, разглеж-

дайки разпространението на акус-

тичната вълна по направлението

източник на шум – екран – защита-

ван обект", поясниха от Спектри.

За определяне на размерите на

шумозащитните екраниращи съоръ-

жения са приложени изчислителни

профили, отчитащи най-близко раз-

положените до пътното платно

жилищни сгради. При изчисленията

са взети предвид параметри, харак-

теризиращи всеки индивидуален про-

фил: разстояния между източника на

шум и жилищната сграда и между

източника на шум и екрана, разлика

между кота пътно платно и кота

корниз на сградата. Екраните се

разполагат успоредно на пътното

платно на 1,5 m от края му.

"При анализите на шума са изпол-

звани комбинация от национална и

европейска изчислителни методики,

както и реални верификационни из-

мервания и изчисления на шумови

контури посредством инструмента-

риум от възможно най-високо све-

товно ниво (акустични анализатори

тип 2250 от Bruel & Kjaer, както и

изчислителна платформа за шумови

симулации (създаване на локални,

глобални и стратегически шумови

карти) LIMA 5 VER (Bruel & Kjaer). LimA

е най-мощният софтуер за модели-

ране и изчисляване на показателите

на шум от автомобилен, желе-

зопътен, авиационен транспорт и

индустриален шум", заявиха от ком-

панията.

Оразмеряване
и избор на
шумозащитни екрани

Основните изходни данни при оп-

ределяне размерите на шумозащит-

ните съоръжения (височина и дължи-

на) са шумовата характеристика на

транспортния поток, очаквано ниво

на шума, достигащо до обекта на

въздействие и хигиенните норми за

шум за този обект. Определящо е

най-строгото изискване за шумовия

режим – хигиенната норма за нощ-

ния период (23,00 h – 07,00 h).

Шумовата характеристика на

транспортния поток по път II-55

(еквивалентно ниво на шума Leq,

dBA) е определена за прогнознатаSpectri designed a transport soundproof screen

Спектри проектира
транспортен
шумозащитен екран

Спектри проектира
транспортен
шумозащитен екран

Ф
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2020 г., въз основа на данни за

транспортното натоварване от

последното преброяване на автомо-

билното движение и съответни

прогнозни коефициенти, предоста-

вени от Възложителя. Използвани са

данните от преброителни пункто-

ве, характеризиращи натоварване-

то в разглеждания пътен участък.

Еквивалентното ниво на шума е оп-

ределено на стандартно разстоя-

ние 25 m от оста на близката лен-

та за движение за проектна ско-

рост 80 km/h и за скорост 50 km/h

при преминаване през населените

места. Обекти на шумово въздей-

ствие около трасето на път II-55

В.Търново – Гурково, подлежащи на

защита от шума чрез екрани са

жилищна територия на с. Въглевци,

отляво на пътя, по посока на нара-

стващия километраж; жилищна

територия на с. Вонеща вода (Чер-

новска махала), отляво на пътя, по

посока на нарастващия километ-

раж; терен на лечебен SPA комплекс

Демина на с. Вонеща вода, отдясно

на пътя, по посока на нарастващия

километраж.

За жилищните терени на посоче-

ните села, разположени отдясно на

пътя по посока на нарастващия ки-

лометраж, няма условия за защита

чрез екраниране в близост до източ-

ника на шум – разположени са във

височина спрямо пътното трасе или

непосредствено до него.

Проведени са дневни измервания

на шума в режим 1/3 октавен ана-

лиз, логинг и насочен целево според

END. Скаларните стойности от по-

левите измервания са използвани за

верификация при шумовите симула-

ции.

Използвания изчислителен стан-

дарт (метод): за отчитане шума от

автомобилния трафик (одобрен от

Европейската комисия за целите на

създаване на шумови карти е Френ-

ският национален метод за изчисля-

ване NMPB-Routes-96 или френският

стандарт XPS 31-133. Алгоритъмът

на приложение е в съответствие с

препоръките, залегнали в "Ръковод-

ство за добра практика за изготвя-

не на шумови карти и представяне

на свързаните данни за шумова екс-

позиция" (издание на "Работната гру-

па на ЕК за оценяване експозицията

на шум").

Разработено е решение
за три броя
шумозащитни бариери
в упоменатите по-горе села, които

ще осигурят намаляване на транс-

портния шум под пределно допусти-

мите норми. Трите бариери са офор-

мени като самостоятелни подобек-

ти.

"Предложението ни бе бариерата

в с. Въглевци да се разположи зад

охранителната крайпътна манти-

нела от източната страна на пътя.

Височината на бариерата е промен-

лива – 3,20 m, 2,80 m и 2,40 m. Кон-

структивното решение предвижда

надземната част от стоманени

колони да се анкерира върху стъпа-

ловидни стоманобетонни ивични

основи. Ивичните основи с дължина

на тронзоните 24 бр. х 10,50 m слу-

жат за ростверк на микропилоти от

арматурно желязо с дължини 3 и 2

m. Първата бариера в с. Вонеща

вода е звукова защита на санато-

риум и жилища и се разполага зад

охранителната крайпътна манти-

нела от западната страна на пътя.

Височината й е постоянна – 4,50 m.

Конструктивното решение пред-

вижда разполагането на надземна-

та част от стоманени колони да се

анкерира върху стоманобетонни

ивични основи на едно и също ниво.

Ивичните основи с дължина на трон-

зоните 17 бр. х 10,50 m служат за

ростверк на микропилоти с дължи-

ни 4 m. Втората бариера в с. Воне-

ща вода защищава жилища и се

разполага зад охранителната край-

пътна мантинела от източната

страна на пътя. Височината на

бариерата е постоянна – 2,40 m.
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Конструктивното решение пред-

вижда разполагането на надземна-

та част от стоманени колони да се

анкерира върху стъпаловидни сто-

манобетонни ивични основи. Ивич-

ните основи с дължина на тронзо-

ните 17 бр. х 10,50 m служат за

ростверк на микропилоти от арма-

турно желязо с дължини 2 m“, обяс-

ниха от Спектри.

Към началото и края на екраните,

извън дължината им, се препоръчват

преходни участъци с постепенно

намаляваща височина за елиминира-

не на краевите дифракционни ефек-

ти от страничните ръбове на екра-

ните и по-добро визуално възприема-

не.

За разглеждания пътен участък е

целесъобразно повърхността на ек-

раните откъм транспортния поток

да бъде звукопоглъщаща, което ще

повиши акустичната им ефектив-

ност в резултат на поглъщането на

преки и отразени от насрещния склон

звукови вълни.

Експлоатационни
характеристики на
екраните

Акустичните и неакустичните

експлоатационни характеристики на

екраните се определени в БДС EN

14388:2006 "Съоръжения за намалява-

не на шума от движение по пътища-

та. Спецификации“ и са: звукоизола-

ция от въздушен шум; звукопоглъща-

не (ако съоръжението е звукопоглъ-

щащо); натоварване от вятър; ус-

тойчивост на удар от камъни; дина-

мично натоварване вследствие на

снегопочистване; устойчивост на

горски пожар; отразяване на свет-

лина и прозрачност.

Акустичните показатели на еле-

ментите за екраните (индекс на

звукоизолация R, dB, коефициент на

звукопоглъщане б) се установяват

чрез изпитвания, съгласно изисква-

нията на съответните Европейски

норми EN ISO 140-3:1995, EN ISO

354:2003. Тези Европейски норми са

въведени и у нас като БДС EN.

Примерно решение за
противошумови бариери

Специално с цел изграждане на

крайпътни екраниращи съоръжения,

предлагаме технически вариант със

затворени алуминиеви клетки (пяна).

Това решение води до значителна

звукова абсорбция. С оглед постига-

не на оптимален ефект, предлагаме

съоръжението да бъде със следните

размери и тегла на абсорбиращите

панели: 1000x500 mm и 500x500 mm

алуминиева вата с дупки, дебелина 10

mm. Теглото на панела 1000x500 mm

е 2 kg/бр., а теглото на 500*500 mm

е 1 kg/бр. За една секция с размери

2 m дължина и 4 m височина, ще се

използват 4 бр. 1000x500 mm долен

панел + 4 бр. 1000x500 mm, както и

4 бр. 500x500 mm горен панел и 1 бр.

1500x2000 mm прозрачен прозорец по

средата. Допълнително ще има 1.2

mm галванизирана стоманена плас-

тина отзад. Продуктът е от чист

алуминий и е негорим материал от

клас А.



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 1/2013 41

платена публикация

Системеър предлага комплексни решения
за инфраструктурно строителство
Systemair АВ

• Основана 1974 г. с главен изпълнителен ди-

ректор Gerald Engström

• Продажби на обща стойност 4 млрд. SEK

за финансовата година 2011/12

• 15% среден годишен ръст на нетните при-

ходи от продажби през последните 10 го-

дини

• Дъщерни дружества в 44 страни в Евро-

па, Северна и Южна Америка, Близкия Из-

ток, Азия, Африка и Австралия

• 19 фабрики със складови и производстве-

ни помещения над 200,000 м2.

• Най-високият възможен кредитен рейтинг

(AAA)

• Групата включва около 60 фирми с 3100 слу-

жители.

Systemair - направление MRT
Системеър решително навлиза в област-

та на инфраструктурното строителство

благодарение на придобиването на

Matthews&Yates.

Отделът MRT (Metro Road and Train) е съз-

даден с цел да работи активно на специфич-

ния пазар за вентилационни системи с под-

земни приложения като метро, автомобилни,

ЖП и хидротехнически тунели.

Екипът специалисти има задълбочени поз-

нания в тази област и се отнася компетен-

тно и отговорно към всеки проект.

Нашето решение е комплексно. Систем-

еър може да достави вентилационни систе-

ми в самото начало на проекта - за строи-

телната фаза и на по-късен етап - вентила-

ционна система за осигуряване на чист въз-

дух и пожаробезопасност в тунелите.

По време на строителните работи ние

предлагаме най-подходящите продукти спо-

ред спецификата на проекта, съобразявайки

оразмеряването на системите, местните

норми и законодателство.

В случай на пожар безопасността е клю-

чов елемент. Правилно оразмерената венти-

лационна система е най-удачното средство

за контрол на дим и топлина за спасяване на

човешки животи.

Системеър инвестира в научноизследова-

телски и развойни програми и притежава ед-

ни от най-големите и модерни лаборатории

МРТ реализации в България:

•Метро София - Разширение
Доставено оборудване:
AXR 1800-12/21°-6, 55 kW - 10 броя

Изпълнител: МОНТАЖИ ЕАД

•Метро София, станции 5 - 6 - 7 - 8
Доставено оборудване:
AJ 560-9/34°-2; 11 kW - 4 броя

AJ 560-9/37°-2; 11 kW - 2 броя

CFD симулация /Компютърна симулация на

въздухообмена/

Изпълнител: Старт Инженеринг АД

за изпитване в Европа, където се проекти-

рат и тестват всички нови продукти в съ-

ответствие с актуалните международни

стандарти.

MRT отделът следва общата политика на

Системеър: задоволяване на клиентите, пред-

виждайки техните потребности и подкрепяй-

ки ги във всеки нов проект.

Благодарение на постоянна работа и ком-

петентност на своите специалисти Систем-

еър може още веднъж да се определи като

един от лидерите във вентилационната ин-

дустрия.

СИСТЕМЕЪР ЕООД е член на БАГТС.
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     новации за зелена индустрия

е програмна област в рамките на

Норвежкия финансов механизъм 2009

– 2014 г. Програмната област има за

цел подобряване на конкурентоспо-

собността на т. нар. зелени предпри-

ятия, включително подобряване еко-

логосъобразността на съществува-

щите предприятия, насърчаване на

зелените иновации и предприемаче-

ство. Мотото на програмата е "Доб-

ре за бизнеса - добре за околната

среда".

Допустими дейности
Програмата Иновации в зелена

индустрия в България подкрепя про-

екти в следните области:

n инвестиции в екологични техноло-

гии и процеси, обучение, изследо-

вателска и развойна дейност;

n изграждане на капацитет по

въпросите на околната среда в

държавния, частния и неправител-

ствения сектор;

n наблюдение от разстояние на

околната среда.

Екологичните технологии включ-

ват технологии, които в по-малка

степен вредят на околната среда в

сравнение с технологиите, използва-

ни днес, развитие/прилагане на зе-

лени продукти и услуги (определени

като имащи по-малко влияние върху

околната среда от днешните таки-

ва), материална ефективност (опре-

делена като подобрен материален

поток в производството и верижно

свързаните производства, използва-

не и вторично използване на рецик-

лирани материали) и ефективност в

бизнес операциите (в смисъл на уп-

равленски решения/системи, човеш-

ки ресурси, умно пазаруване, корпо-

ративна социална

отговорност (КСО),

работа в мрежа,

клъстерни инициати-

ви и т. н.).

Финансиране
Средствата, пре-

доставяни чрез фи-

нансовите механиз-

ми на ЕИП и Норве-

гия, се разпределят

въз основа на специ-

фични за всяка

държава споразумения, наричани ме-

морандуми за разбирателство. Това

са рамкови споразумения, които

съдържат информация за програм-

ните области, които ще бъдат под-

крепени, административната

структура за управление на сред-

ствата и сътрудничеството със

страните донори. След подписване-

то на споразуменията, за всяка про-

грамна област на национално ниво

се подготвя тематична програма.

Разработването и изпълнението на

програмите е отговорност на т.

нар. програмни оператори. Те орга-

низират конкурси за набиране на

проектни предложения. Одобрените

след конкурса проекти получават

финансиране.

Финансова подкрепа се предоста-

вя на проекти, които се изпълняват

в партньорство между юридически

лица от България и поне едно юри-

дическо лице от Норвегия, като

партньорството трябва да е създа-

дено преди кандидатстването за

финансиране. Всички юридически

лица трябва да бъдат независими

едно от друго и да имат еднакво

участие за реализирането на проек-

та. Минималният размер на гранта

е 200 000 евро, а максималният по

принцип е 1 000 000 евро.

За предприятия и проекти, които

ще изпълняват икономически дейно-

сти, като например предлагане на

стоки и услуги на определен пазар,

се предоставя грант в пълния му

размер в съответствие с действа-

щото законодателство за държав-

ните помощи.

Проекти, които са инициирани от

публични институции или НПО, биха

могли също да попаднат в тази ка-

тегория, след оценка на проектно-

то предложение. За публичните ин-

ституции максимално допустимият

грант е 85% от допустимите про-

ектни разходи. За НПО максимално

допустимият грант е 90% от допу-

стимите проектни разходи. Съфи-

нансирането трябва да е само фи-

нансово и да е предоставено от

изпълнителя на проекта и/или от

проектния(те) партньор (и).

Програмен оператор е държавна-

та агенция "Иновация Норвегия", към

Норвежкото министерство на

търговията и промишлеността и

норвежките областни съвети.

Общият размер на средствата за

подкрепа на проекти по програмата

е 11 678 100 евро.

Проектите трябва да бъдат из-

пълнени до 30 април 2016 г., като

това е и допустимият срок за из-

пълнение на програмата.
Green industry innovations program

Програма Иновации
за зелена индустрия
Програма Иновации
за зелена индустрия
И
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Closing the loop by
generating new ways for energy
Closing the loop by
generating new ways for energy

In the field of energy recovery, out of

biomass, waste and atypical solid fuels,

EcoTechno Pole-Wallonia (ETP-W) implements

global solutions including mineral recovery.

ETP focuses its activities on waste to

energy and residue recovery in thermo-

processing by gathering information on matter

composition and reactivity in the gaseous

atmosphere required for optimizing final use

and application in waste treatment.

• Laboratory characterization of raw material

such as elemental analysis and

thermogravimetric reactions under pressure.

• Adapted opportunity to test the pre-selected

thermo-conversion process on a multi-scale

demonstration plant.

The ETP platform of Research and

Development Technology (RDT) has developed

skills in the field of:

•Simulation of pre-feasibility studies and data

reconciliation on platform tests

•Solid pre-treatment before thermo-

conversion

•Thermo-conversion under high pressure (if

required)

•Such as pyrolysis, thermal desorption,

(oxy)combustion, gasification and solid-

liquid-gas chemical reaction

•With batch and continuous reactors

• In controlled gaseous atmosphere:

nitrogen, steam, hydrogen, carbon

monoxide, air, oxygene

•With on-line gases and light hydrocarbons

analyses

•With the possibility of gas post-treatment

depending on desired application

The research and development projects are

surrounded by a multidisciplinary team, with

mechanical, chemical and thermodynamic skills

to optimize the final application.

All projects encompass scientific

bibliography and intellectual property.

платена публикация
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Бихте ли представили накратко

дейността на компанията, която

управлявате, пред читателите на

сп. Екология & Инфраструктура?
Българското дружество МЦ-Бау-

хеми е създадено през 2006 г. като
едно от повече от 25-те дружества
в световен мащаб. Фирмата през
2011 г. навърши 50 години в област-
та на строителната химия. Има 2
направления – едното се нарича
Construction Chemicals, в което основ-
но са застъпени добавки за строи-
телни разтвори, най-вече бетони,
системи за хидроизолация, козмети-
ка за бетон, системи за реставра-
ция на стари сгради и паметници на
културата. Другият отдел –
Protection Technologies, се състои
също от 4 основни групи. Първата е
свързана с възстановяване и защи-
та на стоманобетонни конструкции;
втората - с индустриални подови
покрития, включително и декоратив-
ни и дизайнерски такива; третата
- с инжекционната технология, спи-
ране на течове и инжектиране за
усилване на спукани елементи, а
четвъртата - с ремонт и защита на
подземната инфраструктура (шах-
ти, канали, колектори, включително
и такива системи за безизкопно
саниране на тръбопроводи).

В началото ни беше изключително
трудно, тъй като по качество и цени
сме по-скоро в горния клас продукти.
В бума на строителството компани-
ята стоеше по-добре на пазара, до-
като със стагнацията в световен
мащаб инвеститорите орязаха зна-
чително бюджетите за реиновация на
производствени предприятия. Все пак
мисля, че кризата дава ново мислене
на инвеститорите, защото няма с
лека ръка да избират решения. Не
случайно вече започваме да работим
във всички по-значими производстве-
ни предприятия, например Солвей
Соди, във всички ТЕЦ-ове от комплек-
са Марица и т.н.

За нас най-важно е да предложим
най-правилното техническо реше-
ние, преди да говорим за оферта,

Приоритет за нас е да
предложим най-правилното
техническо решение

Костадин Костадинов, управител на
МЦ-Баухеми, пред сп. Екология & Инфраструктура

защото към всеки един проблем или
задача трябва най-напред да се под-
ходи от техническа гледна точка.
Основно нашите предимства са в
това, че всички наши кадри са тех-
нически обучени в Германия и всеки
един наш служител може да полага
и демонстрира на практика почти
всички наши материали.

Разкажете за читателите ни за

някои от проектите, по които сте

работили?

Ние сме доставили защитна сис-
тема за отпадни води на множество
ПСОВ в страната – ТЕЦ Марица
изток 1, 2 и 3, на пречиствателна-
та станция във Варна, Кюстендил,
в Елаците-Мед. Към момента имаме
проекти за над 10 ПСОВ, преговаря-
ме на финален етап за Габрово и
Враца, където идейните проекти са
заложени с нашето решение. Като
цяло в питейните води сме доста
напреднали в работата с ВиК Варна
и със Софийска вода, предстоят
няколко търга, за които сме дали
решение, одобрено от инвеститора
и чакаме финалното решение. Друго
важно за нас е санирането на мос-
товете като публична мярка.

Бихте ли посочили проекта, с кой-

то най-много се гордеете?

Като такъв проект бих посочил
Елаците-Мед. Решението, което
предложихме там, е малко по-различ-
но от типичното за пречиствател-
ните станции. Това е система, коя-
то е еластична, полага се в няколко
слоя и е напълно водоплътна и устой-
чива както на позитивно, така и на
негативно водно налягане, т. е. може
да се използва и като хидроизолация
на стени от вътрешната страна на
сгради и съоръжения, без да е необ-
ходимо да бъде подпряна с допълни-
телна конструкция.

Все пак като наш най-добър про-
ект в България бих посочил ТЕЦ Ма-
рица изток 1, където охладителната
кула е изцяло защитена с наша сис-
тема. Пречиствателната станция
там също е защитена с нашия типи-
чен представител за отпадни води

системата MC-RIM. Характерното за
нея е, че тя е абсолютно водоплътна,
полага се минимално на 6 мм дебели-
на, тя е на циментова основа, има
перфектна зърнометрична крива от
гледна точка на съдържание на раз-
лични агрегати, така че съдържани-
ето на цимент е сведено до минимум.
Материалът е устойчив на pH от 3.5
до 14, т. е. в цялата алкална зона и до
сравнително киселинни нива. Друго
негово основно предимство е, че е
устойчив на процесите на хидролиза
и осмоза.

Какви са основните проблеми, кои-

то срещате, работейки по проек-

тите?
Основните проблеми са няколко –

най-често според заложените в про-
екта или в ума на инвеститора изис-
квания няма нужда от защитна сис-
тема, а е необходима просто една
хидроизолация. Друг проблем е, че
системите, които се предписват
масово, са тънки – от порядъка на 2-
3 мм, които се разрушават след 1-2
години.

Чрез какви маркетингови канали

достигане до потенциалните си

клиенти?

Това са семинари, презентации,
тестови доклади и други. В изложе-
ния не участваме, тъй като там не
срещаме потенциалните си клиенти
- проектанти, конструктори, специ-
алисти и инвеститори. За нас е мно-
го по-лесно и важно да убедим дирек-
тно инвеститор в частния сектор,
тъй като той е много чувствителен
на тема разходи и много често е
склонен да вложи повече първоначал-
но, за да се окаже решението по-рен-
табилно в бъдеще.

Приоритет за нас е да
предложим най-правилното
техническо решение

Our priority is to offer the best technical solution
Mr. Kostadin Kostadinov, General Manager, MC-Bauchemie
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Уважаеми г-н Личев, АкваМОД е специализирана в ком-
пютърното хидравлично моделиране на ВиК системи.

Какво представлява процесът и каква е неговата цел?

Компютърното моделиране е мощен метод за проек-
тиране на нови и изследване на съществуващи водоснаб-
дителни и канализационни системи. Вече повече от 15
години този подход е приет за стандарт в работата
на ВиК специалистите в развитите страни, но, за съжа-
ление, все още е слабо познат в България.

Компютърният модел представлява сложна съвкуп-
ност от информационни масиви и изчислителни модели,
която позволява да се създаде геопространствен ана-
лог на произволна водоснабдителна или канализационна
система, както и всеобхватни хидрологични, хидравлични
и качествени изследвания на работата й при всякакви
сценарии. Основните предимства на компютърното
моделиране пред класическите подходи към решаване на
инженерни задачи са много, но като най-важни мога да
изтъкна следните: използване на мощни математичес-
ки модели, описващи с висока степен на достоверност
всеки един аспект от хидравличната работа на систе-
мите; изключителна бързина при изчисления и др.

С какво използването на хидравлични модели допринася

за работата на ВиК дружествата?

На първо място, хидравличните модели представляват
интегрирани ГИС бази данни, в които са описани географ-
ски (с реални координати), геометрично и технологично
всички тръби, затворни органи, помпени станции, резер-
воари, водоизточници и др. Също така моделите съдържат
на пръв поглед странична информация - водопотребление
на ниво клиент, разпределение на физически и търговски
загуби, технически данни за прилежащи водосборни обла-
сти и т. н. Цялата информация за ВиК системите е дос-
тъпна в реално време от екрана на компютъра, без необ-
ходимост от търсене на прословутите папки в архивите.
На практика, при наличие на професионално изграден и ре-
гулярно актуализиран детайлен модел, буквално за секун-
ди може да се изведе подробна информация за всички хид-
равлични и оперативни параметри във всеки пункт на ВиК
системите. С помощта на хидравличните модели могат
да се решат почти всички ежедневни задачи по управле-
ние на мрежите - помощ при локализиране на течове, оп-
тимизиране на режими за управление на помпени станции,
управление на налягането, изследване на причини и ефек-
ти от аварии, сравнение на технико-икономически ефек-
ти от варианти за реконструкции и разширения и др.

Какви услуги в сферата на модернизацията на управле-
нието на ВиК системите у нас предлагате?

Опитът ни, натрупан през годините, показва, че съще-
ствен проблем за ВиК операторите представлява съби-
рането, интеграцията и анализите на техническа и ек-

Компютърното моделиране
е част от бъдещето на ВиК
системите

сплоатационна информа-
ция за водоснабдителни-
те и канализационните
мрежи и съоръжения.
Именно в предлагането на
решения за тези трудности са фокусирани усилията ни.
Подходът ни към клиентите включва пълен цикъл от дей-
ности - събиране, цифровизиране и интеграция на техни-
ческа информация, както и внедряване на мощни и инова-
тивни софтуерни продукти в ежедневната работа на дру-
жествата. Акцент в дейността ни представлява създа-
ването и внедряването на професионални, отговарящи на
добрите практики, геопространствени информационни
системи (ГИС) и изграждане на всякакъв тип компютъ-
рни хидравлични модели за ВиК мрежи и съоръжения. От
края на 2009 година АкваМОД е оторизиран дистрибутор
за територията на България на INNOVYZE - безспорно един
от лидерите на световния пазар на софтуерни продукти
за хидравлично моделиране и управление на информация-
та за ВиК системи.

Александър Личев, управител на АкваМОД,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Компютърното моделиране
е част от бъдещето на ВиК
системите

Computer modeling is a part of the
future of water supply systems
Mr. Alexander Lichev, Manager of AquaMOD Company
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Въведение
Използването на индустриални

газове намира все по-нарастващо

приложение при третирането на

битови и промишлени отпадъчни

води, за пречистване на питейни

води за повторна употреба. Една

от причините на нарастващата

употреба на промишлени газове е

тяхната висока ефективност и

ниските инвестиции, необходими

за прилагането им при обновяване

на съществуващи инсталации или

в нови такива.

Опитът на СИАД при
третиране на вода

СИАД е пионер в Европа при въ-

веждане използването на чист кис-

лород, озон и CO2 за пречистване

на вода и в днешно време се слави

с хиляди инсталации и клиенти в

тази област. С патентоването на

MIXFLO системата за биологич-

но третиране, СИАД е първата

компания в Италия, която въвеж-

да използването на O2 при трети-

ране на битови и промишлени от-

падни води. MIXFLO системата е

проектирана от СИАД с цел висо-

коефективен трансфер на газ в

течност - обикновено чист кисло-

род в смесена течност - и хомоге-

низиране неговата концентрация

в реакционния басейн.

Днес СИАД притежава различни

технологии за разтварянето на

чист кислород в отпадни води, кои-

то могат да бъдат приложени съг-

ласно специфичните изисквания и

желания на клиента. Подобни техно-

логии са разработени и за разтва-

ряне на въглероден диоксид за кон-

трол на рН на алкални отпадъчни во-

ди или за разтваряне озон с цел хи-

мическо окисление при дезинфекци-

онни процеси, премахване на повър-

Невио Корна - SIAD S.p.A.
Данаил Ананиев - Сиад България ЕООД

Опитът на СИАД за използване на
озон при третиране на води
Опитът на СИАД за използване на
озон при третиране на води

хностно активни вещества и оцве-

тявания на отпадните води.

Сред последните иновативни

технологии, СИАД разработва об-

новяване и модернизация на пре-

чиствателни станции за отпа-

дъчни води посредством MBBR

(Биологичен реактор в подвижен

слой) технология.

Приложения на озона
Озонът (O3) е алотропна форма

на кислорода, чиято молекула е

много по-нестабилна. Той е много

силен окислител, като неговият

редукционен потенциал е по-нисък

само от този на флуора и е 52% по-

висок от този на хлора, които са

основните агенти, използвани при

пречистването на вода. Това е

причината, поради която озонът

се смята за най-силният дезинфек-

тант на пазара.

Тъй като е изключително неста-

билен, озонът непременно трябва да

се произвежда на място посредст-

вом специални генератори, в които

чист или атмосферен кислород пос-

редством електрически разряд час-

тично преминава в озон.

Много по-удачно е озон генерато-

рът да се захранва с чист кислород

(ако е наличен на пазара), отколко-

то с атмосферен кислород. Основ-

ните предимства при използването

на чист O2 за озон генераторите са:

•по-ниски общи разходи;

•по-малко от половината специфич-

на консумация на електроенергия

за получаване на килограм O3;

•по-ниска инвестицията за озон

генератора - същият генератор

може да произвежда два пъти по-

вече озон, когато се захранва с

O2, вместо с въздух;

•два пъти по-висока концентрация

на озон в продукта (с около 10

об.% при използване на чист O2);

•по-просто техническо оформле-

ние и много по-евтина поддръж-

ка (няма нужда от филтърен

елемент, изсушител на възду-

ха и компресор).

Предвид че озонът е силен окис-

лител, неговото широко приложение

е в няколко насоки - в т.нар. вторич-

но третиране (след биологично) за

премахване остатъчните замърси-

тели, като например повърхностно

активни вещества, оцветители и

т.н., както и при предварителна об-

работка на отпадни води с цел уве-

личаване на БПК/ХПК съотношени-

ето, преди инсталацията за акти-

виране на утайката.

Използване на O
3
 при

третиране на питейна
вода

Озонът, благодарение на високия

си окислително-редукционен потен-

Озон генератор (max. капацитет 5.5 kg O3 / h) и
съд за течен кислород
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циал и скорост на реакциите, в ко-

ито влиза, представлява ефективен

и икономически изгоден агент, кой-

то може да се приложи сигурно и от-

носително евтино при процесите на

третиране на питейни води.

Използването на озон често се

прилага в етапа на проектиране са-

мо с една конкретна цел, но по вре-

ме на работата на инсталацията,

става все по-ясно, че благоприят-

ните ефекти са многобройни.

От много години озонът е клю-

чов агент при големите пречист-

вателни станции от цял свят.

Всички приложения на озона включ-

ват окислителни реакции, свърза-

ни с дезинфекция на водата и окис-

ление на някои специфични замър-

сители. В зависимост от място-

то на приложение на озона, можем

да направим следното разделение

- предварително, междинно и пос-

ледващо озониране.

Окисление на манган,
желязо и други
неорганични съединения

Озонът може да се използва за

отстраняване на някои метални йо-

ни чрез химическо окисляване и по-

нататъшно отстраняване на полу-

чените по време на обработката не-

разтворими оксиди или хидроксиди.

Желязото, присъстващо във вто-

ра валентност Fe (II), се окислява до

трета Fe (III), която форма бавно се

хидролизира до образуване на твър-

ди частици Fe (ОН)3, които се ута-

яват и могат допълнително да бъ-

дат отстранени чрез филтрация или

флокулация. Окислителната реакция

изисква 0.43 мг озон на 1 мг Fe (II).

Fе сe окислява при рН на водата в

граници  6-9. Общата реакция е:

Fe+2 + O3 + H2O > Fe+3 + O2 + 2 OH-

Fe+3 + 3 H2O > Fe(OH)3 + 3 H+

Манганът, от разтворимата си

форма Mn (II), може да се окисли до

неразтворима форма Mn (IV), която

се утаява във форма на оксид или

хидроксид.

Mn+2 + O3 + H2O > Mn+4 + O2 + OH-

Mn+4 + 4 OH- > Mn(OH)4
Mn+4 + 4 OH- > MnO2 + 2 H2O

Стохиометричното количество

за окисление на манган е 0.88 мг озон

на 1 мг Mn (II), като се предполага,

че обработената вода не съдържа

други вещества, изискващи трети-

ране с озон. Прекомерно високо ко-

личество на озон ще доведе до об-

разуването на перманганатен йон

(MnO4-), който е разтворим и оцве-

тява водата в розово. С цел избяг-

ване на това, от решаващо значе-

ние е правилното дозиране на озон

и доброто му смесване с водата. Ако

във водите има наличие на Fe и Mn,

които трябва да бъдат отстране-

ни, то третирането с озон трябва

да се прилага в първите етапи на

пречистване.

Други метали, чието съдържание

може да се контролира с O3, са оло-

во, цинк, радий и никел, докато ба-

рий и калций не могат да бъдат от-

странени чрез химическо окислява-

не. Озонът може да се използва за

контрол на неорганични съединения,

като цианиди, тиоцианати, нитри-

ти, сулфити, бромиди, сулфиди.

Контрол на вкус и мирис
В по-голямата част от случаите

вкусът и миризмата на водите се

дължат на органични материали от

естествен или изкуствен източник

в условия на дефицит на O2. При раз-

лагането на растенията се получа-

ват съединения, които чрез мета-

болитен бактериален процес прида-

ват вкус на водата. По същия начин,

посредством непрекъснатата бак-

териална активност на разтворе-

ната органична материя, се отде-

лят летливи органични съединения,

които могат да бъдат възприети

от човешкото обоняние. Озонът мо-

же лесно да окислява тези съедине-

ния, елиминирайки по този начин сле-

дите от вкус и миризма.

Желязото и сероводородът са две

неорганични съединения, известни

със способността си да придават

миризма на питейната вода. И две-

те съединения могат лесно да бъ-

дат третирани чрез окисление.

Други съединения, придаващи ми-

ризма, са от промишлено замърся-

ване и вторични продукти от про-

цеса на обработка на питейна во-

да. Последните са най-вече причи-

нени от взаимодействието на хлор

или хлорамини с вещества, намира-

щи се във водата.

Отстраняване на цвета
Оцветяването на водата обик-

новено се дължи на наличието на

органични съединения, които съ-

държат множество спрегнати

двойни въглеродни връзки. Когато

веригата на молекулата е доста-

тъчно дълга, то тя влияе на абсор-

бционния й капацитет на светли-

на, и като резултат водата се оц-

ветява. Озонът е много ефективен

при скъсване на този тип двойни

връзки. Същият принцип може да

се прилага за оцветени промишле-

ни отпадъчни води.

Типичните количества О3 за от-

страняване на цвета от водите са

в диапазона от 2 ÷ 4 мг/л.

Ако при обработката на водите

се използва пряка филтрация, то

обикновено се прилага предвари-

телно озониране. Ако се прилага

конвенционално третиране (утая-

ване и филтрация), то мястото за

озониране трябва по-внимателно да

се обследва, обикновено чрез лабо-

раторна симулация.

Подобряване процеса на
отстраняване на
суспендирани твърди
частици

Опитът показва, че посредст-

вом озониране преди коагулация-

та, процесът се подобрява(мик-

рофлокулационен ефект). Това оз-

начава, че по-малки количества

флокуланти (-20% ÷ -50%), с по-

малки размери, са необходими за

утаяването.

Окисляване на органични
съединения,
микрозамърсители,
устойчиви органични
съединения и водорасли

Най-подходящият механизъм, из-

ползван за озоновото отстраняване

на органични съединения, намиращи

се във водата, е образуването на по-

лярни молекули, които лесно могат

да бъдат отстранени при следващи-

те процеси на обработка като коа-

гулация и утаяване. Съединения, ко-

ито могат да бъдат отстранявани
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посредством употребата на озон са

феноли, перилни препарати, пести-

циди, хуминови киселини, следи от

фармацевтични съединения.

Друг често срещан проблем в

пречиствателните инсталации е

наличието на водорасли. Висока-

та им концентрация може да до-

веде до запушване на филтърна-

та система, както и появата на

вкус и мирис. Посредством озони-

ране, можем да окислим водорас-

лите, унищожавайки едновремен-

но източника на неприятен вкус и

мирис. Озонът може да се изпол-

зва за предварителна обработка,

което да подобри степента на

отстраняване на водорасли до 75-

95%, при следващите стъпки на

флотация и филтруване.

Водораслите могат да бъдат

третирани в 2 етапа:

•с предварително озониране, с цел

отстраняване на водораслите,

преди флотация или филтриране;

•с междинно озониране, с цел от-

страняване на токсини, вкус и ми-

рис, причинени от водораслите.

Дезинфекция
Дезинфекцията и бактериалния

контрол са едни от най-важните

процеси при пречистване на питей-

на вода. Двете най-широко използ-

ваните средства за дезинфекция са

озон и хлор, но те действат по два

различни механизма.

Използването на озон за дезин-

фекция се дължи на високия му окис-

лителен потенциал и той за крат-

ко време е в състояние да деакти-

вира и унищожи бактериалната кле-

тъчна стена (клетъчен лизис). Хло-

рът дифузира през клетъчната сте-

на и атакува ензимите, което води

до клетъчна смърт.

Дезинфекцията с озон изисква по-

малко количество и по-малко време

в сравнение с хлора и не оставя ха-

логенирани органични продукти, ко-

ито се формират, когато органич-

на материя (NOM) реагира със сво-

бодния хлор.

В таблица 1 и  2 се сравняват ни-

вата на дезинфекция с озон и други

агенти-дезинфектанти. Параметъ-

рът, използван за сравнение, е ин-

дексът CT, който се определя като

продукт от остатъчната концент-

рация дезинфектант, C, в мг / л, и

времето за контакт, Т, в минути,

при което остатъчното количест-

во дезинфектант е в контакт с во-

да. Колкото по-ниска е стойността,

толкова по-бърз ефектът от изпол-

званите дезинфектанти.

Ясно е, че при дезинфекция с хлор

са необходими по-високи концентра-

ции и по-дълго време за контакт, но

тези високи концентрации на Cl ще

доведат до образуването на хлори-

рани странични продукти, докато

при ниски концентрации се обуславя

бактериална резистентност към Cl.

Ограничаване формацията
и очистка от странични
продукти (DBPs)

Халогенирани органични вещест-

ва се образуват, когато органична

материя реагира със свободен хлор

или свободен бром. Докато свободен

хлор обикновено се внася директно

във водата, то свободен бром се об-

разува при окисление на бромидни

йони от водата с хлор. Основните

странични продукти, генерирани при

употребата на хлор, са трихаломе-

тани (THMs) и халогенооцетна ки-

селина (HAAs), като и двата продук-

та са подложени на епидемиологич-

ни проучвания и имат неблагоприя-

тен ефект за здравето.

Озонът може да се прилага по два

начина за намаляване съдържанието

на тези вещества в крайните води,

чрез премахване на техните пред-

шественици (хуминови, танинови и

др. киселини). Той може да се дози-

ра в ранен етап на обработка, за да

се подобри отстраняването на ор-

ганични съединения чрез подобрява-

не на ефективността на процеса на

коагулация. Може да се дозира в по-

късните етапи, преди крайното хло-

риране, за директно окисляване на

киселини, които са предшествени-

ци на THMs.

Използване на O
3
 при

пречистване на отпадни
води

Подобно на това, което обсъж-

дахме за пречистване на питейна

вода, озонът е намерил редица при-

ложения и при третирането на про-

мишлени и битови отпадни води.

Високият му окислителен по-

тенциал го прави подходящо сред-

ство за третиране и ефективно

отстраняване на замърсители и

токсични съединения. Чрез окис-

лителни реакции, озонът може да

разруши сложни органични молеку-

ли до много по-биоразградими про-

дукти, в сравнение с оригинални-

те комплекси.

Подобно на това, което обсъж-

дахме за пречистване на питейна

вода, прилагането на озон за очис-

тка на отпадни води обикновено се

извършва с една конкретна цел, но

като цяло благоприятните ефекти

са многобройни. Новите приложения

на озона са разработени с цел от-

страняване на нежелани вещества

от отпадни води, като например:

CT стойност в [mg - min/l] за деактивирането/премахване на Вируси (според US EPA, 1999)

CT стойности в [mg - min / l] за деактивирането/премахване на Giardia Cysts (според US EPA,1999)
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•бои и пигменти;

•водорасли и микроорганизми;

•детергенти и повърхностно ак-

тивни вещества;

•пестициди;

•цианиди;

•феноли;

•сулфити и нитрити в сложни

комплекси;

•много устойчиви съединения (COD);

•мирис и цвят.

След биологично или физико-хи-

мично третиране на отпадните во-

ди, озонът се използва за третич-

но пречистване с цел отстранява-

не на небиоразграждащи се форми-

рования и цветове, както и за сте-

рилизиране на водите преди зауст-

ване във водните басейни.

Решения при
реакторите - СИАД
MIXFLO

3
 и улавяне на O

2
Контактът между O3 и отпадни-

те води се извършва в затворени

реактори. Озонът може да се ин-

жектира посредством дънни дифу-

зори за микромехурчета, с класи-

ческите "страничен поток" систе-

ми под налягане или с новия SIAD

MIXFLO3 реактор.

Основното предимство на систе-

мата с дънни дифузори за микроме-

хурчета е неговата проста конфи-

гурация, което го прави най-евти-

ния от гледна точка на инвестиции

и може да се експлоатира без нуж-

да от допълнителна енергия за раз-

тваряне на O3. Основният недоста-

тък е ниската ефективност на

трансфер на озон във водата, обик-

новено не повече от 85-90%.

Системите със страничния по-

ток под налягане са предимно пом-

пено инжекционни системи, състо-

ящи се от затворен реактор, ре-

циркулационна помпа, смесител

тип Вентури и тръба за контакт.

Тези системи се нуждаят от до-

пълнителна енергия за работата

на помпата и имат по-високи ка-

питалови разходи в сравнение с

дънните дифузори, но коефициен-

тът на озонов трансфер обикно-

вено е 95% или повече.

MIXFLO3 технологията е еволю-

ция на класическата система пом-

па-инжектор, чиито дизайн е вдъх-

новен от MIXFLO технологията .

При прилагането на MIXFLO3 тех-

нологията има много близък кон-

такт между вода и газ, с цел пос-

тигне много висока ефективност

на трансфера на О3, спестяване на

енергия в сравнение с класически-

те инсталации "помпа-инжектор",

свеждане до минимум на разходи-

те и пространствата, необходи-

ми за израждане на класическа озо-

наторна инсталация. В тръбния

MIXFLO3 реактор кинетиката на

реакцията е изключително висока:

за кратък период от време озонът

се разтваря и химичните съедине-

ния се разрушават. Когато ско-

ростта на реакцията изисква по-

дълго време за контакт, като нап-

ример окисление на трудно разгра-

дими вещества с високи концент-

рации, то MIXFLO3 реакторът мо-

же лесно да бъде свързан към зат-

ворен контакторен басейн и по то-

зи начин да се гарантира точно-

то време за реакция.

По веригата на реактора, коли-

чеството газ, което не е взаимо-

действало или не се е разтворило

във водата (главно O2 с малка ос-

татъчната концентрация О3) пре-

минават през термично катали-

тично разлагане, с цел трансфор-

мация на остатъчното количест-

во O3 в O2.

Когато озонирането е част от

пречиствателната инсталация и

е позициониран след частта за ак-

тивна утайка, работеща с въздух

или чист кислород, то СИАД раз-

полага с технология за улавяне на

целия кислород, който не участ-

ва в реакцията по образуване на

озон (около 90% ) (който обикно-

вено се изпуска в атмосферата).

Улавянето се извършва чрез сис-

тема за преноса на кислород, про-

ектирана съгласно MIXFLO па-

тент , които засмукват кисло-

рода от каталитичния деструк-

тор, монтиран на вентилационна-

та тръба на озон реактора.

Заключение
СИАД разполага с група от спе-

циалисти, посветени на развити-

ето на специфични технически ре-

шения свързани с пречистването

на водата. Последните реализации

на биологични ПСОВ, захранвани с

кислород и прилагане на озон, да-

ва на СИАД висока компетент-

ност при разработка на техноло-

гии във водния сектор.

Една от най-интересните упот-

реби на O2 при третирането на во-

дата е свързана с производство-

то и приложението на озон, както

за пречистване на питейна вода,

така и за пречистване на отпадъч-

ни води. Използването на озон има

няколко предимства пред основно

използвания хлор по време на пре-

чистване на водата -  ефекти,

свързани с здравето на хората и

производителността на инстала-

циите. От друга страна, озонът

може успешно да се прилага за

третиране на промишлени отпа-

дъчни води - чрез предварителна

обработка, с цел увеличение БПК/

ХПК съотношението преди отде-

лението за активирани утайки и

посредством третично третира-

не за отстраняване на остатъч-

ни замърсители, като например по-

върхностно активни вещества,

оцветители и т.н.

СИАД България ЕООД

ул. Амстердам № 4

1528, София

България

Тел.: +359 02 978 56 36;

+359 02 9789568

Факс: +359 02 978 97 87

www.siad.com
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ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е осно-

вана 2002 г. и нейната дейност е

внос, доставка и инсталация на тех-

нически съоръжения за широк спек-

тър от промишления сектор както

и за проекти за опазване на околна-

та среда, като пречиствателни

станции за отпадна и питейна вода

и депа за обработка на твърди би-

тови отпадъци.

Основната ни продуктова линия

включва въздуходувки, вакуум помпи,

помпи за течности, филтри за теч-

ности, UV дезинфекция, оборудване

на ПСОВ и ПСПВ, както и  дегазира-

щи системи за събиране, отвежда-

не и изгаряне на газове от депа за

битови отпадъци.

ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД предс-

тавлява някои от най-добре познати-

те и международно признати произ-

водители на тази линия продукти и

осигурява пълна техническа поддръж-

ка от предварителната идея и пред-

ложение до реализацията на проекта,

както и поддръжка след продажбата,

незабавно обслужване от високо ква-

лифициран персонал, фирмата е в със-

тояние да предложи подходящи реше-

ния адаптирани към индивидуалните

изисквания на клиента.

В областта на околната среда,

Прайм Инженеринг ООД може да дос-

тави, инсталира и поддържа оборудва-

не за екологични проекти като пречис-

твателни станции за отпадъчни во-

ди, питейна вода и санитарни депа за

обработка на твърди отпадъци.

В сферата на пречиствателни-

те станции компанията предлага

Archimedean (винтови) помпи, екрани,

ROOTS ВЪЗДУХОДУВКИ помпи и въз-

духодувки страничен канал, дифузо-

ри, вертикални и четкови аератори,

центробежни помпи, ексцентричен

винт помпи, дозиращи помпи, комп-

ресори за биогаз, инжектори за би-

огаз и UV дезинфекция.

В сферата на обработка на пи-

тейните води, компанията предла-

га филтри, дозиращи помпи, ROOTS

ВЪЗДУХОДУВКИ помпи и въздуходув-

ки страничен канал, както и UV де-

зинфекция.

В областта на санитарното депо-

ниране на

т в ъ р д и

отпадъци,

ф и рмата

предлага

съвременно

оборудване

за събиране, отвеждане и изгаряне на

газове от депа за битови отпадъци.

Прайм Инжене-

ринг ООД предс-

тавлява швей-

царската фирма

H o f s t e t t e r

Umwelttechnik

AG - световен

лидер в производ-

ството на изга-

рящи технологии

и системи дегазиращи сметищен газ,

биогаз, минни и промишлени газове.

Решнията и технологиите на

Hofstetter Umwelttechnik AG в области-

те на газ-технологиите и горящите

газове се прилагат навсякъде, където

е нужно да се съберат, транспорти-

рат или обезвредят горими газове. Ос-

новен приоритет на системите е да

работят перфектно за осъществява-

не на максимална безопасност и кон-

трол в отделянето на газ.

Компанията

е изключите-

лен представи-

тел на някой

от най-извест-

ните междуна-

родни произво-

дители на ши-

рока гама про-

дукти:

•HOFSTETTER (Швейцария) - обо-

рудване за улавяне и изгаряне на

газове

•ROBUSCHI (Италия) въздуходув-

ки, вакуум помпи, центробежни

помпи

•MAPRO (Италия) страничен канал

въздуходувки, аспиратори, био-газ

компресори

•SUPRATEC (Германия) мембранни,

въздушни дифузори

•PCM (Франция) винтови, перис-

талтични и дозиращи помпи

•TROJAN (Канада) UV дезинфекция

•SPAANS BABCOCK (Холандия) ре-

шетки, архимедови винтови пом-

пи и аератори

•MAHLE (Холандия) филтрация на

течности

•KORTING (Германия) инжекторна

аерация и вакуум системи

•PVR (Италия) маслено смазвани

вакуум помпи и системи.

•NORDIC WATER (Швеция) решет-

ки MEVA, комбинирани компактни

съоражения, филтри и ламели.

•ECOPLANTS (Италия) оборудване

за биогаз, решетки, аератори,

филтри и сепаратори.

София 1784

е-mail: prime_en@tea.bg

бул. „Цариградско шосе“ 7-и км, ЗИТ, ет. 4

тел.: 02/ 9718960, 088/ 7567841

факс: 02/ 9718961

www.primeengineering.bg

ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
вашият партньор в
индустрията и екологията

ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
вашият партньор в
индустрията и екологията
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ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е специализирана в

проектирането, изработването и изграж-

дането на полуавтоматични линии за про-

изводство на едрогабаритни изделия по ме-

тода на ротационното леене. Такива ли-

нии, създадени и монтирани от специалис-

тите на ТЕХНО-ПЛАСТ, работят в Унга-

рия, Чехия, Полша, Казахстан и България.

Технологията на производството, оборуд-

ването и технологичната екипировка са на

базата на най-модерните високоефектив-

ни и екологични решения, наложили се в

САЩ и Европа. Продукцията е идентична

с най-висококачествените изделия в сфе-

рата на пластмасовата индустрия.

Компанията произвежда едрогабарит-

ни полиетиленови съдове с обеми до 6000

L вместимост по метода на ротационно-

то леене на полимери, приложими за:

• съхраняване и транспорт на вода и теч-

ни, прахообразни или гранулирани храни-

телни продукти;

• съхраняване и транспорт на широка

гама продукти на химическата про-

мишленост;

• вместимости за бита;

• вместимости за промишлени нужди;

• вместимости за селското стопанство;

• резервоари за дизелово гориво;

• изграждане на пречиствателни сис-

теми за битово-фекални води, обс-

лужващи еднофамилни и многофамил-

ни сгради;

• изграждане на модулни пречиствателни

съоръжения за отпадъчни води - ТИП SBR

12-20 и ТИП Биофилтър 12-30, предназ-

начени да обслужват до 120 човека е. ж.

Изделията представляват съдове, би-

дони, цистерни, контейнери и други. Всич-

ки те се изработват от висококачествен

полиетилен на фирмите DOW CHEMICAL -

САЩ; RESINEX - Белгия и др. Производст-

вото се осъществява при висока степен

на технологичен контрол, осигуряващ след-

ните параметри:

• гарантирана херметичност;

• равномерна дебелина на стените;

• липса на заваръчни шевове;

• липса на вътрешни напрежения и съот-

ветно високи якостни показатели;

• малка собствена маса;

• не подлежат на корозия;

•не се влияят от високи и ниски клима-

тични температури и пряко слънчево лъ-

чене;

•годност за многостранна и многократ-

на употреба;

•съхраняваните в тях продукти не про-

менят своите вкусови и биологични ка-

чества и са гарантирани срещу обра-

зуването на вредни бактерии, мухъл,

гниене и други;

•висока гладкост на стените, позволя-

ваща бързо и лесно почистване при не-

обходимост;

•дълготраен експлоатационен живот, не

по-малък от 30 години.

Всички изделия са придружени със съот-

ветните сертификати за качество; за съх-

ранение на хранителни продукти; за съхра-

нение на дизелово гориво; гаранционна кар-

та за 30 години срок на експлоатация.

ТЕХНО-ПЛАСТ е с официален статут на

Институция с висок престиж и обществе-

но признание в областта на българската

икономика и е удостоен със златен печат

и златна книга от Съвета на европейска-

та бизнес общност.

Висококачествени полиетиленови
съдове от ТЕХНО-ПЛАСТ
Висококачествени полиетиленови
съдове от ТЕХНО-ПЛАСТ
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Уважаеми г-н Ботев, кои са ос-

новните направления в дейнос-

тта на Прострийм Груп в мо-

мента?

В Прострийм Груп имаме две ос-

новни бизнес направления – нашата

традиционна дейност, която разви-

ваме успешно повече от 17 години,

свързана с консултиране и достав-

ка на различни типове индустриал-

но оборудване – тръбопроводна ар-

матура, помпи, електрически зад-

вижвания и двигатели, оборудване за

пречиствателни станции. Друго

направление в дейността ни е Ин-

тегрирано сервизно обслужване на

предприятия в индустриалния и ВиК

сектор за пълна и комплексна под-

дръжка на промишлено оборудване и

системи.

Каква е ролята на Прострийм в

областта на третирането на

води?

По отношение третирането на

води предлагаме компетентна кон-

султация, базирана на грижата за

опазване на околната среда и дей-

стващото законодателство. В на-

Новост в портфолиото ни е
Интегрирано сервизно обслужване
на предприятия в индустриалния
и ВиК сектор

Николай Ботев,

управител на Прострийм Груп,

пред сп. Екология &

Инфраструктура

шите възможности е да извършим

оценка на текущото състояние на

обекта и да дадем професионални

препоръки. Извършваме доставка,

монтаж и пуск както на отделни

съоръжения, така и на цялостни пре-

чиствателни станции за питейни и

отпадъчни води (битово и промиш-

лено замърсени).

Предлагате Интегрирано сер-

визно обслужване на ПСОВ и

ПСПВ. В какво се изразява тази

услуга?

Като сервизен партньор предла-

гаме услуги по експлоатация, под-

дръжка и обслужване на пречиства-

телните станции. Извършваме оцен-

ка на всеки обект, рутинна под-

дръжка и ремонт на съществуващи-

те съоръжения, предлагаме подходя-

щи превантивни решения за всяка

ситуация. Разполагаме с професио-

нално обучени техници по електри-

чески и механични процеси в компе-

тенциите, на които влизат и обуче-

ния на обслужващия персонал.

Какви са новостите в продук-

товата ви гама?

Един от най-новите ни продукти

са стоманените модулни резервоа-

ри със стъклено покритие, които

намират широко приложение в инду-

стриалния и ВиК сектори като

първични и вторични утаители (по-

зволява монтаж на мостов чистач),

силози за утайки, резервоари за

обезсоляване на морска вода, обрат-

на осмоза (RO) избистрители; био-

басейни, MBR резервоари, SBR ре-

зервоари, утайкоуплътнители, бу-

ферни резервоари, резервоари за

дъждовни води и други.

Разкажете ни за някои от пос-

ледните ви проекти?

Един от последните ни реализи-

рани проекти е станция за пречи-

стване на отпадъчни води от би-

това канализация. Пречиствател-

ната станция е предназначена да

обслужва населено място с 1500 e.

ж. в туристически развит регион.

Компанията ни извърши доставка-

та, монтажа, автоматизацията и

пуска на цялата пречиствателна

станция. Оборудването включва:

миксер–аератор 11 kW с честот-

но регулиране на база разтворен

кислород, въздуходувки, помпи,

филтър преса, декантери; проекти-

ране и изграждане на командна

зала.

Новост в портфолиото ни е
Интегрирано сервизно обслужване
на предприятия в индустриалния
и ВиК сектор

New in our portfolio is Prostream Integrated Service

for the industrial and water sector
Mr. Nikolay Botev, General Manager, Prostream Group.
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    рез последните години във

връзка с постигането на поетите

ангажимента към Европейския съюз

в нашата страна се изградиха, пред-

стоят да бъдат изградени или са в

процес на изграждане пречиствател-

ни станции за отпадни води в голя-

ма част от малките и големите

населени места. Това е едно от

основните направления, в което се

развива ВиК секторът към момента.

По данни на Министерството на

околната среда и водите до края на

2015 г. се очаква да бъдат изграде-

ни над 80 пречиствателни станции

в съответствие с европейските

изисквания. Една немалка част от

постъпващите в тези пречиства-

телни станции отпадни води имат

Пречиствателни
станции за битови
отпадни води
Особености при избора на площадка, план на разположение

Пречиствателни
станции за битови
отпадни води

П
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битов характер. Техни източници са

отпадните води от жилищни и обще-

ствени сгради, заведенията за хра-

нене, болници и други. Характерна

особеност на тези отпадни води е,

че в тях се съдържат основно орга-

нични замърсители от растителен

и животински произход, киселини,

соли и различни химични елементи.

Директното им заустване в различ-

ни водоизточници може да доведе до

сериозно нарушаване на екологично-

то им равновесие. От друга страна,

в някои райони на страната немал-

ка част от отпадните води, по-

стъпващи в пречиствателната

станция, са промишлени. Поради

разликите както в състава на от-

падните води и концентрацията на

замърсяващи вещества, така и в

обемите отпадни води от различни-

те по големина населени места и

предполага разработването и прила-

гането на различни технологични

схеми за пречистването им.

Различни схеми на
пречистване

Влияние върху избора на техноло-

гична схема оказват както на вида

на замърсителите, така и някои

други основни показатели, като общ

сух остатък, биохимично потребен

кислород (БПК) и химично потребен

кислород (ХПК). Препоръчително е

също да се проучат възможностите

за вторично използване на пречисте-

ните води и стабилизираните утай-

ки. При избора на технологична схе-

ма се вземат предвид и предварител-

но определената необходима степен

на пречистване, както и количество-

то и замърсеността на отпадните

води. На основата им се подбират

най-целесъобразните в конкретния

случаи методи и съоръжения за по-

стигане на желания пречиствателен

ефект. Счита се, че най-рационален

е подходът, базиран на разработва-

нето на няколко варианта и после-

дващото им сравняване на базата на

комплекс от технико-икономически

показатели, съобразени със санитар-

но-хигиенните и екологичните изис-

квания.

Обикновено в схемата на пречи-

ствателните станции се включва

комплекс от четири основни блока,

в които се осъществява механично

и биологично пречистване, обеззара-

зяване и третиране на утайките. В

зависимост от количеството от-

падни води обаче някои от тези

етапи може и да отпаднат. Напри-

мер при малки количества на отпад-

ните води се допуска използването

само на механично пречистване,

като технологичната схема може да

включва: решетка за задържане на

едри примеси; песъкозадържател за

тежки примеси от материален про-

изход; утаители за отделяне на орга-

нични вещества; хлораторно сто-

панство; метантанкове или откри-

ти изгниватели и изсушителни по-

лета за изгниване на утайките.

В повечето случаи обаче механич-

ното пречистване предхожда биоло-

гичното стъпало или съоръженията

за физико-химично пречистване.

Сред използваните съоръжения за

биологично пречистване са биофил-

трите, биобасейните, вторичните

утаители. Изборът се определя най-

вече от количеството отпадни води.

Например за биологичното пречи-

стване на водни количества от око-

ло 50 хил. куб. метра обикновено се

предвиждат едностепенни и дву-

степенни биологични филтри. При по-

големи водни количества - от порядъ-

ка на 50 – 100 хил. куб. метра/d за

подходящо се счита използването на

биологично пречистване с едносте-

пенни или двустепенни биобасейни.

В по-малките пречиствателни

станции, при които се използват

биофилтри, отпадната вода след

биофилтрите постъпва във вторич-

ни утаители. При по-висока замърсе-

ност може да се предвиди и рецир-

кулация на биологично пречистена-

та вода. Преди да се заусти в при-

емника, избистрената вода се дезин-

фекцира и обеззаразява. Изгнилите

утайки се изпращат за обезводнява-

не в изсушителни полета, а при по-

големи пречиствателни станции

обикновено се използват филтърпре-

си, центрофуги или вакуумфилтри.

При използване на схема с биоба-

сейни механичното пречистване на

водата обикновено е посредством

решетки, песъкозадържатели, преда-

ератори и първични утаители. В

биобасейна пречистените от меха-

нични примеси води се аерират, а

органичните вещества се минерали-

зират в аеробни с помощта на ак-

тивна утайка. След биобасейна во-

дата постъпва във вторичен утаи-

тел, където се отделя активната

утайка.

В биобасейните количествата

активна утайка непрекъснато нара-

стват, което налага непрекъснато-

то й извеждане от системата. Из-

лишните количества се изпращат в

уплътнители, където обемът се

намалява за сметка на влажността

им.

През последните години във

връзка с все по-високите изисквания

към качествата на пречистената

вода се използват й двустепенни

схеми за биологично пречистване и

допречистване.

Разположение на
съоръженията

При планиране разположението на

съоръженията, включени в състава

на пречиствателната станция, обик-

новено се следват два подхода  -

принцип на блоковата и принцип на

функционалната компановка.

Блоковата компановка се приема

за икономически по-изгодното реше-

ние, тъй като протичането на всич-

ки процеси се осъществява в общ

блок. Използват се общите стени

на съседни съоръжения и се съкра-

щава дължината на различнитеWastewater treatment plants
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канали и тръбопроводи. Приложението на блоковата

компановка води и до по-малко заемана земна площ,

както и до възможност при разширяване на станция-

та новият блок да се изгради без да се оказва влияние

върху работата на действащите блокове на станци-

ята. Недостатъците са свързани предимно със зави-

симостта на отделните съоръжения в блока. При не-

обходимост от ремонт на отделни елементи се нала-

га спиране на работата на целия блок. Друга специфи-

ка на блоковата компановка е при необходимост от

разширение всички съоръжения в блока да се разширя-

ват едновременно.

Функционалната компановка се характеризира с по-

добра експлоатационна гъвкавост. Това решение се

използва ефективно в райони с различна топография, а

при необходимост от разширяване на отделни елемен-

ти не се налага едновременно разширяване и на всички

останали. Най-често се изпълнява чрез комбиниране на

различни видове съоръжения. Широко се използват ком-

бинирани съоръжения, включващи първични утаители,

биохимични реактори и вторични утаители.

Освен основни съоръжения, съставът на пречиства-

телната станция включва и редица спомагателни еле-

менти, сред които са устройства за равномерно раз-

пределение на отпадните води, и утайките между от-

делните пречиствателни съоръжения и стабилизатори-

те за утайка; устройства за изключване от действие,

изпразване и промиване на различните съоръжения; ус-

тройства за измерване на количеството на пречиства-

ните води, суровите първични утайки, количеството на

изразходвания въздух и други.

Критерии при избора на
местоположение на станцията

При избора на място за изграждане на пречиствателна

станция е необходимо да се вземат предвид територи-

ално-устройствените разработки на района и утвърде-

ният градоустройствен план на населеното място,

както и санитарно-хигиенните, екологичните и техни-

ко-икономическите изисквания.

Санитарно-хигиенните изисквания се отнасят пре-

димно към местоположението на пречиствателната

станция и устройството на санитарно-охранителни

зони. Желателно е изграждането на пречиствателна-

та станция да е на определено разстояние от населе-

ното място. Размерите на санитарно-хигиенните зони

се определят в зависимост от количеството и начина

на пречистване на отпадните води с отчитане на кон-

кретните условия. Изборът на съоръжения и техноло-

гична схема на станцията, както бе подчертано, се
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съобразяват с количеството и състава на отпадните

води, необходимата степен на пречистване, начина на

третиране и използване на утайките, екологичните

изисквания, нормите за проектиране и други.

Добре е при избора на местоположение на станция-

та да се отчете посоката на преобладаващите ветро-

ве и по възможност да се разположи на подветрената

страна. Стремежът е да се разположи по-ниско от

населеното място по течението на реката върху накло-

нена площадка, за да се осигури самотечно движение на

водата през пречиствателните съоръжения, а също и

гравитационно отвеждане на дъждовните води.

При разработване на генералния план на пречиства-

телната станция обикновено първоначално се изготвя

тахометрична снимка на избраната за целта площад-

ка. Върху снимката се нанасят всички пречиствателни

съоръжения, помпени станции, тръбопроводи, комуника-

ционни връзки и сгради. При разработването на гене-

ралния план е добре да се предвиди и възможност за

разширяване на пречиствателната станция в послед-

ствие.

Основен етап от изработване на плана на пречиства-

телната станция е определяне на височинното разпо-

ложение на пречиствателните съоръжения. Оптимален

е изборът, при който разположението на съоръженията

осигурява самотечно преминаване на отпадните води

през тях.

Препоръчително е съоръженията с голяма височина,

като метантанковите, вертикалните и двуетажните

утаители, наполовина да се вкопаят в земята. По този

начин от една страна се намалява обемът на изкопна-

та земна маса, а от друга - извлечената от изкопа земя

се използва за засипване на съоръженията до определе-

ната по проекта кота с цел на топлинна изолация.

Денивелацията, необходима за осигуряване на грави-

тационно движение на отпадъчната вода през съоръже-

нията на пречиствателната станция, се изчислява в

зависимост от разликата между котата на водното

ниво в довеждащия колектор и оразмерителната кота

на водното ниво в приемника. Разликата би следвало да

бъде по-голяма от сумарните загуби през съоръжения-

та и свързващите ги канали, с известен резерв за си-

гурност от 1 до 1,5 m. Общите напорни загуби се изчис-

ляват за максималното водно количество, като се

отчитат загубите по дължина на каналите, загубите

от различни местни съпротивления, загубите през са-

мите пречиствателни съоръжения и други. При предва-

рителните изчисления за различните съоръжения общи-

те напорни загуби могат да се приемат ориентировъ-

чно.

При разработване на статията са използвани матери-

али на проф. Цачо Цачев
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Като производител на тръбопроводни

системи от стъклопласт HOBAS има за

цел да предотвратява замърсяването на

околната среда през всяка отделна фаза

на жизнения цикъл на продукта. За целта

системно се анализират потенциалните

възможности на продуктите на HOBAS за

оказване на влияние върху околната сре-

да. Използва се методът за оценка на жиз-

нения цикъл от добива на суровини през

производството до транспортирането и

монтажа на тръбопроводните системи.

Дизайн на тръбите и суровини
Продуктите на фирма HOBAS се про-

извеждат в зависимост от изискванията

на клиента. Предотвратяването на замър-

сяване на природата се осъществява с по-

мощта на сертифицирана система за уп-

равление на околната среда. Старателно

подбраните суровини постоянно се подла-

гат на строг качествен контрол.

Производство
Най-важният приоритет е свеждане до

минимум на използваните ресурси и на ко-

личеството отпадъци. Количеството на

материала, използван през фазите на про-

изводство, е контролирано изключително

прецизно от производствените съоръже-

ния, снабдени с апаратура за електронно

HOBAS произвежда с грижа
към околната среда
HOBAS произвежда с грижа
към околната среда

проектиране. Освен това голяма част от

топлинната енергия се рециклира.

Приложение на тръбите HOBAS
Тръбите HOBAS имат относително

ниско тегло и в сравнение с тръби, произ-

ведени от други суровини, и по-малко съ-

отношение между външен и вътрешен ди-

аметър. При транспорт тръбите могат

да се вложат една в друга, което води до

по-ниски СО2 емисии и до по-ниски транс-

портни разходи. Дългият им експлоатаци-

онен живот, както и устойчивостта на

корозия и абразия, осигуряват дългосроч-

на и надеждна употреба при същевремен-

но минимални разходи по поддръжка.

HOBAS постоянно предприема мерки за

подобряване съвместимостта на продук-

тите с околната среда на всички нива по

веригата на доставка. За целта в момен-

та HOBAS работи съвместно с други про-

изводители на тръбопроводни системи от

изкуствени материали върху Европейска

декларация за защита на околната среда

(EPD) за тръбопроводите от пластмаси.

Този стандарт предоставя подробна еко-

логична информация за жизнения цикъл на

продукта и дава възможност за сравнение

на отделните продукти. Подобрява се

прозрачността на пазара и за в бъдеще

се дава възможност на клиенти и парт-

ньори на HOBAS да сравняват и избират

продуктите и производителя спрямо раз-

лични екологични критерии.

• При изграждането на канализация за от-

падъчни води в защитената територия

Хексбахтал, Австрия, трябва да се след-

ват строгите екологични ограничения.

Тръбопроводите HOBAS, монтирани по ме-

тода на микротунелиране, оказват мини-

мално въздействие върху флората и фау-

ната в резервата.

•В завода на Linz AG за изгаряне на отпа-

дъци тръбопровод HOBAS с дължина от

650 м и DN 1200, монтиран по протеже-

ние на стоманена конструкция, осигуря-

ва надежден и екологично съобразен

транспорт на отработения въздух от

склада за гориво до електроцентралата.

•За да могат непречистените води да

преминат през пречиствателна стан-

ция преди да се влеят в река Вистула,

Варшава, бе инсталиран по метода на

микротунелиране тръбопровод HOBAS

DN 3000. Този метод спести общо

376,734 тона CO2, които биха били из-

разходвани, ако тръбопроводът бе

монтиран в открит изкоп. Благодаре-

ние на гладката вътрешна повърхност

на продуктите HOBAS отпадна необ-

ходимостта от скъпи водни помпи.

Околната среда бе пощадена.

• При изграждането на ново пристанище

за фериботи в град Задар, Хърватска, бе

монтиран тръбопровод HOBAS с дължи-

на 7 км DN 300 до 1400 и около 200 HOBAS

шахти с цел отвеждане на отпадъчни-

те и дъждовни води. Не са много мате-

риалите, които са в състояние да усто-

ят на трудните условия по адриатичес-

кото крайбрежие (морска вода; канали-

зационна мрежа, частично под трамвай-

но трасе; монтиране на тръби под вода-

та, както и монтаж на повърхността).

HOBAS постигна забележителен успех,

оставяйки туризма, риболова и корабоп-

лаването необезпокоявани.

ХОБАС България ЕООД

ул. Г. С. Раковски 100,

1000 София, България

Тел.:  +359.2.986 98 36;

Факс: +359.2.987 30 43

Email:

hobas.bulgaria@hobas.com
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Серия ZFS 71 Ex - потопяема
помпа за отпадни води с режещо
устройство

Подобрения:

•висока ефективност

•по-голяма напорна височина

•стабилен, регулируем режещ нож от

устойчива на корозия специална сплав

Приложения:

•транспортиране на фекални отпадни

води от събирателни шахти

•напорно отводняване

•монтаж в шахти от пластмаса и бетон

Характеристики:

•енергийноефективни потопяеми пом-

пи за отпадни води от чугун

• за фиксиран или подвижен монтаж

•степен на защита IP 68 - напълно по-

топяеми

•корпусите на мотора и помпата, уп-

лътнителното

легло и работното

колело са от сив

чугун

•лабиринтно ме-

ханично уплътне-

ние независимо от

посоката на вър-

тене с междинна

маслена камера

•хоризонтален

нагнетателен из-

ход с щуцер DN 50

•странично въ-

веждане на захран-

ващия кабел с ком-

пенсатор при тег-

лене и защита на прегъване

Повдигаща помпена станция за
монтаж в пода Серия UFB 300

Характеристики:

•повдигаща помпена станция/шахта

за мръсни води SWH 300, от пласт-

маса, за монтаж под нивото на по-

да, с телескопична надстройка за

плавно напасване по височина и ни-

во. Уплътнителен фланец за предпаз-

ване от проникване на вода под по-

довото покритие

•присъединителен отвор с уплътнение

DN 50 за водеща тръба за кабели и

вентилация. Вентилация е необходи-

ма само при плътен капак на шахта-

та или при употреба на вход с воден

затвор против миризми

•може да е оборудвана с 1 или 2 пото-

пяеми помпи за отпадни води без фе-

калии, съгласно DIN EN 12050-2

•единичните са снабдени с поплавков

изключвател, двойните - с хидросис-

тема за контрол по ниво и автома-

тично управление за редуваща рабо-

та на помпите, с визуална и звукова

сигнализация и свободнопотенциало-

ва контактна конзола

Приложения:

•отвеждане на битови отпадни води

без фекалии от перални помещения,

бани, миялни помещения и т.н. от под-

и приземни етажи, мазета и гаражи

•като повдигаща помпена шахта за

монтаж под нивото на пода в защи-

тени срещу замръзване помещения

под нивото на градската канализация

Повдигаща помпена станция за
отпадни води, за използване след
мазноуловител Серия SWH-F 500

Характеристики:

•полиетиленов контейнер с 75л ефек-

тивна вместимост

•единична - с 1 потопяема помпа за

мръсни води с поплавък

•двойна - с 2 пото-

пяеми помпи и хид-

роконтролно авто-

матично управле-

ние по ниво ZPS2

•работна темпе-

ратура 40°C

(краткосрочно до

90°C)

•водоплътно под-

веждане на 3m зах-

ранващ кабел с ще-

кер тип Шуко

•корпусът и вала

на мотора са от

неръждаема сто-

мана, решетъчната кошница и ра-

ботното колело са от специална

пластмаса

•размер 10mm за SWH-F 500/30 и SWH

500/35

•размер 30mm за SWH-F 500/40

•тръбна разводка от ПВЦ с външни въз-

вратни клапани

Приложения:

•като повдигаща помпена станция

след мазноуловители

•за транспортиране на битови мръс-

ни води без фекалии, води от перални

машини, душ кабини, умивалници и др.

•като повдигаща помпена шахта в за-

щитени срещу замръзване помещения

под нивото на градската канализаци-

онна система

KOMPAKTBOY DUPLEX -
повдигаща помпена станция за
отпадни води с удобно
контролно устройство,
компактна, с ниско ниво на шум
и с висока производителност

Подобрения:

•по-малка консумация на енергия

•повече отвори (6 бр.)

•по-големи напорни височини (до 15m)

•ниско ниво на шум при работа

•компактни размери

Характеристики:

•полиетиленов контейнер с 150л ефек-

тивен капацитет и до 80л капацитет

при превключване

•високоефективни вихрови помпи с нис-

ко ниво на шум при работа

•модули с 1,1; 1,5 и 3.0кW трифазен

асинхронен двигател

•50mm светъл отвор

•напорен изход 2 х DN 100 с вграден въз-

вратен клапан

•Y-тръба DN 100/100/100

•фланец DN 100

•входове:

-отстрани 2 х DN 100 и 1 х DN 50

-отзад 1 х DN 100,

-отгоре 1 х DN 100/150

•1 допълнителна връзка за 1¼ ръчна

мембранна помпа

•присъединяване към вентилация ∅

75mm

•3.5m захранващ кабел и пневматичен

маркуч

Zehnder Pumpen - новости за 2013Zehnder Pumpen - новости за 2013

тел.: 0876 818 621, info@bg.zehnder-pumpen.eu

www.zehnder-pumpen.de
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Проектирани за комплексни решения, пом-

пите Grundfos SE и SL показват нашия без-

компромисен подход към новите технологии

и функционалност, осигуряване на оптимал-

на производителност и най-висока обща

ефективност. Гамата SL е за потопен мон-

таж, а гамата SE- за сух и потопен монтаж.

Нова високотехнологична

хидравлика
Работата с отпадъчни води е предизви-

кателство, тъй като съдържанието на

твърди частици се променя с времето, а де-

битът е непостоянен. Въпреки тези услож-

нени условия изискванията към помпата за

отпадъчни води не се променят: Наред с оси-

гуряването на възможно най-висока ефек-

тивност, тя трябва да изпомпва течности,

съдържащи големи твърди частици, тъка-

ни и влакна, без опасност от задръстване.

Помпите SE и SL се доставят с работ-

но колело S-tube - единственото работно

колело на пазара, което може да се справи

с тези предизвикателства. Опростената

и здрава конструкция на работното коле-

ло S-tube отговаря на съвременните изис-

квания за работа с отпадъчни води с про-

менливо съдържание на твърди частици,

предлагайки хидравлична ефективност от

световна класа и широк свободен проход.

Проектирани със

супермодерна хидравлика
Когато решихме да разработим най-мо-

дерната хидравлика, разгледахме наличните

технологии на пазара и решихме, че трябва

да запазим нещата прости. Ние не само це-

ляхме най-високата ефективност в опреде-

лена работна точка, но искахме нашата нова

хидравлика да има висока ефективност в по-

широк диапазон на работната крива, откол-

кото може да се види на пазара, тъй като

помпите за отпадъчни води винаги работят

с променливо натоварване.

Конструкцията S-tube, разработена от

Grundfos, включва работно колело с тръб-

на форма и корпус на помпата, който за-

пазва тръбната форма през цялата дължи-

на на помпата. Това е ново и уникално хид-

равлично решение, което прави гамите SE

Върхова технология
за отпадъчни води
Обновената и разширена гама помпи за отпадъчни води Grundfos SE
и SL продължава историята на своите предшественици SE и SL,
осигурявайки високотехнологично изпомпване на отпадъчни води.

и SL най-иновативните и ефективни пом-

пи за отпадъчни води на пазара днес.

Работното колело S-tube е не само ди-

намично балансирано във въздух, но също и

когато е потопено във вода. Това намаля-

ва значително нивото на вибрации.

Най-високата ефективност и

най-големият свободен проход
Използвайки S-tube, получавате най-ви-

соката ефективност в широк диапазон на

работната крива, най-големия свободен

проход и най-ниските вибрации - конструк-

цията не съдържа ръбове, глухи обеми, ре-

жещи системи или други елементи, които

ще се износят с течение на времето. Ние

създадохме работно колело, което изпълня-

ва по най-добрия начин основната функция

на работното колело за отпадъчни води:

осигуряване на безпроблемна работа при

възможно най-високата ефективност.

Това наистина е най-високата степен

на опростеност. Тъй като по-голям капа-

цитет на помпата се осигурява с увелича-

ване на диаметъра на работното колело S-

tube, опростената конструкция означава,

че свободният проход също се увеличава.

Най-добра обща ефективност
Въпреки че помпата може да не е най-

голямата инвестиция в инсталацията за

отпадъчни води, в рамките на жизнения

цикъл на системата тя е ключов компо-

нент за гарантиране на дългосрочна

ефективност на разходите на цялата ин-

сталация. Затова е важно ние и нашите

клиенти да имаме общо разбиране за проб-

лемите на ефективността.

Когато говорим за обща ефективност,

имаме предвид ефективност от захранваща-

та мрежа до водата. Помпата за отпадъчни

води ще има електрически, механични и хид-

равлични загуби. Производителите на помпи

трябва да минимизират всички тези загуби,

без да правят компромис с надеждността.

Ние от Grundfos правим точно това и следо-

вателно можем да предоставим продукти с

висока ефективност. Ние разбираме загри-

жеността на нашите клиенти за разходите,

свързани с неефективната работа, поддръж-

ката и принудителния престой.

Когато сте комбинирали иновативното,

елегантно и опростено S-tube работно ко-

лело, изключителните модели SE и SL по-

топяеми помпи за отпадъчни води, супер ин-

телигентни и самоадаптивни функции за

контрол и двигатели с водеща енергийна

ефективност, ние наистина вярваме, че

сте постигнали максимума в технологии-

те за изпомпване на отпадъчни води с най-

добрата обща ефективност.

Върхова технология
за отпадъчни води

Работен диапазон на комбинираната програма
на помпите SE и SL
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Уважаема г-жо Атанасова, фирма

Адара Инженеринг оперира на

българския пазар от 2004 г. В коя

от сферите ви на дейност смята-

те, че сте най-успешни?

Адара инженеринг се развива в

четири основни направления: водни

помпи и системи, вакуум-помпи и

системи, специални помпи и автома-

тика за контрол и управление на

съоръженията. За момента сме най-

успешни във вакуумните и водните

помпи и системи. Направлението

„Специални помпи“ съществува

отскоро и тепърва ще вложим сили

и средства за неговото развитие, а

направление „Автоматика“ е помощ-

но, но смятаме, че и в него имаме

доста неизявен потенциал.

Какви са приоритетите в дейнос-

тта ви в момента?

В момента, предвид тежката

икономическа обстановка, приори-

тетно се стремим да увеличим

ръста на продажбите на помпи, до-

колкото това е възможно. Сега е и

моментът да се квалифицираме

съобразно новите тенденции на

българския пазар, а именно в облас-

ти като пречистване на водите,

пожарна безопасност и др.

Над какви проекти работите?

Стараем се да обхванем широк

диапазон от проекти. За направление

"Водни помпи" основно работим по

сградни и промишлени инсталации, но

все повече обръщаме внимание и на

помпените съоръжения в пречиства-

телните станции. За съжаление, жи-

лищното строителството много

намаля, но за сметка на него се из-

граждат търговски комплек-

си, ваканционни селища, а

има и доста инсталации,

нуждаещи се от подмяна на

помпите. Напоследък се

въведоха и нови стандарти

за противопожарните

съоръжения, а помпите, кои-

то предлагаме, могат да

отговорят и на най-строги-

те стандарти за пожарна

безопасност. Нашата фирма

е сертифицирана за под-

дръжка на съответните про-

тивопожарни инсталации и разпола-

га с обучени специалисти.

В направление "Вакуум-помпи" има-

ме нова инициатива, касаеща болнич-

ните заведения. Предлагаме различ-

ни облекчения, за да сме полезни

както на тях, така и на пациенти-

те им. Продължаваме да работим

активно в индустрията, енергети-

ката, с производителите на маши-

ни. Вакуум-помпи се използват и в

пречиствателните станции и по

този начин фирмата ни може да

достави необходимите съоръжения

комплексно, а това облекчава клиен-

та по отношение на гаранцията и

тяхната поддръжка.

С какви темпове, според Вас, се

развива изграждането на пречи-

ствателни съоръжения в страната?

С все по-бързи темпове и това

трябваше да стане отдавна, тъй

като в страната ни има недостиг на

пречиствателни станции. Не може

в 21-ви век такива съоръжения да има

приоритетно в по-големите селища.

След като бяха отпуснати и сред-

ства за целта, смятам, че няма при-

чина за забавяне на темповете в

изграждането им.

Планирате ли разширяване на парт-

ньорската структура?

Да, определено. И като дистрибу-

торска структура в страната, и

като партньори на производители на

изделия в зависимост от конюнкту-

рата на пазара. Все пак, рано или

късно, кризата ще приключи. Предвид

световните тенденции на окрупня-

ване на бизнеса сме отворени също

и да си сътрудничим с добре подгот-

вени колеги както от нашия, така и

от различни други браншове по оп-

ределени проекти с цел качествено-

то им изпълнение и задоволяване все

по-големите изисквания на клиенти-

те. Качеството е и ще става все по-

важен критерий за избор на изпълни-

тел на дадена поръчка.

Какво да очакват клиентите на

Адара Инженеринг до края на годи-

ната?

Да бъдем все по-гъвкави по отно-

шение на предлагането на продукти-

те и услугите ни, все по-можещи и

знаещи по отношение на обслужва-

нето на клиентите. Ще се постара-

ем да ги зарадваме с нещо ново, но

нека засега да бъде изненада.

Качеството ще става
все по-важен критерий
при избора на изпълнители

Quality will become increasingly important criterion in
the selection of contractors
Eng. Zdravka Atanasova, General Manager of Adara Engineering

инж. Здравка Атанасова,
управител на Адара Инженеринг,

пред сп. Екология & Инфраструктура

Качеството ще става
все по-важен критерий
при избора на изпълнители
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  стойчивото водоснабдяване е

част от цялостното управление на

водните ресурси. На практика то

представлява обединяването на

множество заинтересовани страни

с различни гледни точки, с цел опре-

делянето на това как източниците

да бъдат стопанисвани най-адекват-

но. Първата стъпка при създаване-

то на една стабилна водоснабдител-

на система е осигуряването на до-

статъчно водни ресурси.

Устойчивост на
водоизточниците

Повърхностни води. Количество-

то сладководни повърхностни води

в световен мащаб е доста ограни-

чено и същевременно неравномерно

разпределено. Изграждането на

структури като язовири например, с

цел складиране на питейна вода за

консумация на населението, подпома-

га значително устойчивостта на

водоснабдяването. Същевременно

тези съоръжения могат да се изпол-

зват за производство на електри-

ческа енергия, водоснабдяване, напо-

яване, превенция от наводнения,

отвеждане на водата, плаване и т.

н. Проектът им трябва да е съобра-

зен с данните за пиковите потоци

от наводненията (в исторически

план и с оглед изменението на кли-

мата), повредите, които могат да

бъдат причинени от земетресения,

пропускливостта на почвата, ста-

билността на склона и ерозията,

наносите, мочурищата, въздействи-

ето на човека, екологичните въздей-

ствия (включително дивата приро-

да), миграцията на населението,

както и други характеристики на

местността. Големите язовирни

проекти са поставени пред множе-

ство предизвикателства като: от-

рицателните въздействия върху

околната среда, свързани с човешка-

та намеса върху местообитанията

на дивата фауна, миграцията на

рибите, водния поток, както и соци-

ално-икономическите въздействия,

произтичащи от пренаселването на

общините в района. Необходимо е да

се извърши оценка на въздействие-

то върху устойчивостта, за да се

определят екологичните, икономи-

ческите и социалните последици от

строителството.

Подпочвени води. Подпочвените

води представляват повече от 50%

от сладководните източници в све-

Устойчивост на
водоснабдяването
У

Устойчивост на
водоснабдяването

Water supply sustainability
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товен мащаб. Използват се най-вече

за задоволяването на питейни нужди.

Те могат да бъдат устойчив източ-

ник за водоснабдяване, ако общото

количество вода, което навлиза,

оттича се и се съхранява в система-

та, се запазва. За да се гарантира

дългосрочно използване на подземни-

те води, водочерпенето от подземен

воден обект не трябва да надвишава

скоростта, с която прясната вода се

възстановява. Ако това се случи,

чистата подземна вода от този во-

ден обект ще се изчерпи. Има три

важни фактора, които определят

сигурността на източника и количе-

ството вода, което преминава през

подпочвената система: валежите;

местоположението на потоците,

както и други специфики на корита-

та на повърхностните води; степен-

та на общото изпарение (евапотран-

спирацията). По този начин обаче не

е възможно да се обобщи стабилно-

стта на подземния източник. Той се

определя като неустойчив, ако се

наблюдава спад в нивото на водата,

намален отток или ниско качество,

което може да застраши здравето и

поминъка на хората. За да се запази

сигурността на подземния източник

се практикува смяна на нивото или

мястото на черпене, увеличаване на

захранването на системата и нама-

ляване на консумацията на вода, съоб-

разено с наличните ресурси. Необхо-

димо е градската отводнителна и

канализационна система да бъде

съобразена с източниците на подзем-

но водоснабдяване, за да бъде то

безопасно за хората.

Събиране на дъждовна вода.

Събирането на дъждовната вода е

един от най-устойчивите водоснаб-

дителни източници, тъй като тя има

добри качествени показатели и може

да се използва за питейни нужди.

Също така няма опасност да се вло-

шат нейните показатели при преко-

мерна употреба, както при подземни-

те и повърхностните води. Системи-

те за събиране обаче трябва да бъдат

правилно конструирани, за да не се

допусне замърсяване на водата. Ако

това няма как да бъде избегнато

обаче, е необходимо да се предвидят

устройства за пречистване. Има

множество начини за третиране на

този вид питейна вода, всеки със

своите предимства и недостатъци

– дезинфекция посредством излагане

на слънце, преваряване, използване на

филтри, хлориране, комбинирани ме-

тоди като филтрация и хлориране,

флокулация и хлориране. Като се взе-

мат предвид количеството валежи и

наличната земна повърхност, събира-

нето на дъждовна вода може да за-

доволи нуждите на човечеството от

този ресурс. Засега този метод се

използва главно като допълващ, за да

се гарантира едно по-добро ниво на

сигурност при изграждането на ус-

тойчива водоснабдителна система.

Пречистена вода. Пречистената

вода също би могла да бъде устой-

чив източник за водоснабдяване.

Това е едно много удачно решение,

за намаляване на натоварването на

повърхностните и подпочвените

източници. Има два вида такива

системи – централизирана и децен-

трализирана. Те включват система

за пречистване на битови отпадъч-

ни води и микропорести мембрани.

Рециклираната вода трябва да бъде

обработена, за да може да се осигу-

ри необходимото качество, за да се

използва за различни нужди като

напояване, в индустрията и т. н.

Обикновено е по-ефективно да се

отделят отпадъчните битови води

от други такива, за да се употребя-

ват за различни нужди.

Обезсолена вода. Чрез обезсолява-

не е възможно да се осигури достатъ-

чно количество питейна вода в реги-

они, където има липса на сладковод-

ни източници. Затрудненията при

използването на тази техника за

добив е голямото количество енергия,

необходимо за осъществяването на

осмозата, която е най-разпростране-

ният метод за премахване на солта.

Поради тази причина, процесът труд-

но може да се адаптира като устой-

чива система за водоснабдяване. За

да може да се утвърди като такава,

е необходимо да се развият по-ефи-

касни технологии, които по възмож-

ност да се захранват от възобновя-

еми енергийни източници. Този вид

вода все още е доста скъп ресурс. В

допълнение, инсталациите за обезсо-

ляване могат да окажат негативно

влияние върху морската флора и фа-

уна, и съществува възможност да се

получи замърсяване с химикалите за

третиране и остатъчния солеви раз-

твор.

Устойчивост на водо-
снабдителната мрежа

Устойчивото водоснабдяване

изисква наличието на дългосрочен

план за управление на активите,

извършване на адекватни инвести-

ции за подобряване на инфраструк-

турата, както и план за възвръща-

емост на разходите. Особено важ-

но за сигурността на разпредели-

телната мрежа е да се реализират
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главно планови, а не аварийни ремон-

тни дейности. Проблемът с течове-

те няма как да бъде избегнат, но би

могъл да се минимизира до приемли-

ви нива. Това може да се постигне

чрез инсталирането на уреди и апа-

ратура за контрол на течовете.

Друг ефективен метод за предотв-

ратяването на загуби на вода е кон-

тролирането на налягането във во-

доснабдителните мрежи. Важно е да

се предвиди система за контрол на

този параметър, защото високото

налягане предизвика течове, а нис-

кото води до намаляване на каче-

ството на водоснабдяването.

Най-важната част от водоснабди-

телната мрежа са тръбите. В съвре-

менното водоснабдяване се използ-

ват тръби от чугун, стомана, поли-

етилен и най-новото поколение на

полиетилена PE 100 RC. Използване-

то на чугунените тръби в системи-

те за водоснабдяване днес бележи

тенденция към намаляване. Основни

предимства на тези тръби са тяхна-

та дълготрайна експлоатация (до 100

години, като 50 са гарантирани от

производителя) и фактът, че те не

корозират. Чугунените тръби обаче

се характеризират с голяма дебели-

на на стената, грапавина и сравни-

телно сложен монтаж. Връзките

между тях се считат за не особено

надеждни, което води до ниска сте-

пен на водоплътност и големи загу-

би по мрежата. Имат големи местни

загуби на налягане и същите такива

по дължина на тръбопровода.

Стоманените тръби се считат за

подходящи за изграждане на всякакъв

вид тръбопроводи. Техни предимства

са много голямата якост, възможно-

стта за производство на тръби с

голяма дължина и здравите връзки

между тях. Основен недостатък на

стоманените тръби е неустойчиво-

стта им на корозия. Друг недо-

статък е тяхната пропускливост.

Това може да се обясни с факта, че

вътрешната повърхност на стома-

нената тръба е грапава, което пре-

дизвиква завихряне на потока теч-

ност и затруднява неговото при-

движване. При експлоатацията на

тръбите нарастват продуктите на

корозия и другите отлагания, което

още повече намалява пропускателна-

та им способност.Също така, те са

със сравнително по-кратък експло-

атационен срок спрямо тръбите от

чугун и от полимерни материали.

Полиетиленът (PE) и особено PE

100 е широко разпространен в сис-

темите за подземни инфраструктур-

ни водопроводи. Тръбите, изработе-

ни от PE100, се отличават с ниско

тегло и ниски хидравлични загуби в

тръбопровода. Имат по-голяма водо-

пропускливост поради минималната

грапавина на вътрешния слой. В срав-

нение с други полимерни материали,

полиетиленът е с най-ниска работ-

на температура от порядъка на -20
оС, което оказва влияние при монтаж

и експлоатация на тръбите в зимни

условия. Хидравличният удар е по-

малко опасен поради по-малкия модул

на еластичност, сравнен с този на

материал като чугун и стомана.

Произвеждат се с много голяма

дължина и са подходящи за работа

при всякакво налягане. Като основ-

ни техни недостатъци могат да се

посочат неустойчивостта им на

външни въздействия и фактът, че

стареят. Проектантът трябва да е

запознат и да предвиди при избора

на полиетиленови тръби тяхното ли-

нейно разширение, химическата ус-

тойчивост към флуида, работното

налягане и температурата на

транспортираната среда. Свързва-

нето им обикновено е посредством

бърза механична връзка, челна завар-

ка или електрофузионна муфа. Пола-

гането може да бъде изкопно или без-

траншейно.

PE100 RC представлява усъвър-

шенствана разработка на доказания

първичен материал PE100. Тръбопро-

водите от този нов материал при-

тежават същите предимства, но

PE100 RC предоставя изключително

висока устойчивост на висококон-

центрирано натоварване и бавно

разрастване на пукнатини, отразе-

но в наименованието PE100 RC

(resistance to cracking = устойчивост

на пукнатини). С доказаната си ви-

сока устойчивост на пукнатини при

удар, тръбите от PE100 RC са спе-

циално пригодени към засилените

изисквания на полагане и тестване

на полимерните тръбопроводни си-

стеми.
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Осигуряването на водни ресурси  със

специфично качество се превърна в пре-

дизвикателство за цялото човечество.

По-честите затруднения в енергоснаб-

дяването, спадането на нивото на под-

почвените води и увеличеното замърся-

ване на световните източници на вода

водят до това, че тази жизненоважна

ценност да става още по-рядка.

Независимо дали става дума за обра-

ботка на общинска или за промишлена и

отпадна вода, Фесто предлага индиви-

дуални решения за автоматизация, кои-

то се отличават като ниско енергийни,

икономични и надеждни. Фесто може да

Ви достави всичко от задвижващите

технологии до оперативното ниво като

индивидуални компоненти или като пред-

варително сглобена система. Предлага-

ме интелигентна автоматизация от

създаване на концепцията до цялостно-

то изпълнение.

Повече прозрачност и
яснота при работа
Надеждност при въвеждане
в експлоатация и по време
на работа

Клапите и техните задвижвания обик-

новено се инсталират из цялото съоръ-

жение и поради това са трудно достъп-

ни. Щом съоръжението е изцяло окомплек-

товано- с тръбопроводи и клапи и бъде

извършено окабеляването, всяка клапа мо-

же да бъде тествана много лесно със  сухо

стартиране една по една от контролно-

то табло. Клапите работят с ръчно по-

даване на управляващ пневматичен сиг-

нал и наличие на захранващ въздух.

Позициите на клапите се следят от

модулите с крайни изключватели. LED ин-

дикаторите на входните модули на вен-

тилните острови показват текущата

позиция на клапата.Същата процедура

се прилага в случай на проверки.

Освен това функционалните блокове

или системните компоненти могат да се

Концепция за автоматизация за
оптимално преработване на отпадни води

групират заедно и тези групирания да се

прилагат при конфигурацията на вентил-

ните острови. Това помага да се авто-

матизира комплексното производство в

ясна, модулна, интегрирана система.

Предимствата от пръв поглед

•Вентилните острови монтирани в ел.

таблото, опроводени  и готови за

свързване към външни сигнали

•Ел. табла, конфигурирани съвместно

с оператора и машинния  инженер

•Вентилният остров  поема ролята на

локален контролер

•Сухи проби за функционалност на

системата

•Избираем Автоматичен/Ръчен режим

•LED сигнализация

Съоръжение за
ултрафилтрация във
водопроводите на Рьотген

Най-голямото съоръжение за ултра-

филтрация в Германия се управлява от

WAG Nordeifel в Рьотген. След разшире-

но изпитване,  компанията реши да кон-

струира ново съоръжение за ултрафил-

трация като етап на предварително

филтриране. Водата в резервоара сега

се обработва на два етапа.

Първият етап отделя бактериите,

вирусите и микроорганизмите. След то-

ва филтрираната вода преминава през

втори етап за обезкиселяване, втвърдя-

ване и намаляване на мангана. Още един

етап на мембранната ултрафилтрация

обработва връщащата се вода.

Повече от 25 000 цикъла
годишно - благодарение на
пневматика

Само с пневматично управление е

технически изпълнимо и икономически

обосновано  реализацията на такова съ-

оръжение, с до 144 000 куб.м.  третира-

на питейна вода на ден, използвайки фил-

търна повърхност от приблизително 70

000 куб.м.. Един цикъл на обработка, със-

тоящ се от филтриране и връщане на во-

дата, отнема около 30 минути. Това пра-

ви повече от 25 000 цикъла годишно.

Централно съоръжение за
третиране на отпадна вода
в Гресийон, Париж

SIAAP, асоциация, интегрираща всич-

ки общински власти, отговорни за изх-

върлянето на отпадните води в по-голе-

мите градски зони на Париж, има цент-

рално пречиствателно съоръжение в Гре-

сийон, Париж. В съоръжението ежеднев-

но се пречистват до 100 000 куб.м. от-

падни води с помощта на специална фил-

търна технология - повече на биологич-

ния етап на съоръжението, отколкото

конвенционалните резервоари с активен

въглен. Първоначално обработваната во-

да се почиства механично с помощта на

скринингови приспособления и пясъчни

филтри. Това е следвано от фазата на

биологично пречистване, в която пред-

варително обработените помийни води

се прехвърлят през три различни филт-

ри. В тази фаза стартира специалната

процедура "Biolest", по време на която се

осъществява идентификацията.

Напълно функционално от
механизми до контрол на
данни

Основната задача за Фесто беше ав-

томатизацията на двайсет и осем би-

ологични филтри. Това включва също и

събиране на данни и контрол на всички

данни на филтърния резервоар.

Добрият опит е най-
добрата препоръка

Примерите, описани преди това, са

само няколко представителни проекта,

разработени и изпълнени през последни-

те години чрез пневматика на Фесто.

Най - важните аргументи, които под-

крепят интелигентните пневматични

решения на Фесто са:

•Постоянни съвети и поддръжка през

всяка една от фазите на проекта

•Решения, базирани на надеждна и ино-

вативна технология

•Взривозащита, устойчивост на коро-

зия и защита от претоварване

•Натрупан опит при подобен тип задания

•По-конкурентни цени в сравнение с

чисто електрическите автоматизи-

рани решения.

Концепция за автоматизация за
оптимално преработване на отпадни води

www.festo.bg
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BRENNTAG - водещи продукти и решения
в химията за питейни и отпадни води

Brenntag Bulgaria Ltd. е основана през

2002 г. Компанията Brenntag е световен

лидер на пазара с пълна гама дистрибу-

ция на химикали. За свързването на про-

изводителите и потребителите на хими-

чески продукти компанията предлага биз-

нес-към-бизнес решения за разпростране-

ние на индустриални и специални химика-

ли в световен мащаб. С над 10 000 про-

дукти и изключително разнообразна ба-

за от доставчици, Brenntag предлага на

едно място решения за повече от 150 000

клиенти. Базирана в Мюлхайм ан дер Рур,

Германия, компанията оперира глобална

мрежа с повече от 400 места в близо 70

страни. През 2011 г. компанията реали-

зира продажби в световен мащаб в раз-

мер на 8,7 млрд. евро (USD 12,1 млрд.) с

повече от 13,000 служители.

Дивизията Третиране на водите на

Brenntag е водещ маркетингов и дистри-

буционен канал, който предлага широк

спектър от продукти и индивидуални ре-

шения. Ние предлагаме химически продук-

ти и услуги, които допринасят за безо-

пасната доставка на питейна вода и тре-

тиране на отпадни води.

Продуктова листа на Брентаг
Третиране на водите

•Коагуланти

•Железен хлорид

•Железен Сулфат

•Други железни соли

•Алуминиеви соли

•Желязо- Алуминиеви смеси

•Флокуланти

•Прах и емулсия

•Катиони

•Аниони

•Нейонни

•Дизинфектанти и пестициди

•Натриев хипохлорит

•Калциев хипохлорит

•Хлорен газ

•Хлор диоксид

•Изоцианурат (Ди-, Три-)

•Други биоциди

•Антискаланти

•Фосфонати

•Полимери

•акрилни

•малеинови

•Други инхибитори

•Инхибитори на Корозия

•Неутрализиращи амини

•Филмиращи  амини

•Кислороден инхибитор

•Други инхибитори

на корозия

•Йонообменни смоли

•Мембрани

•Активен въглен

•Индивидуални формулации

и блендове

•Антипенители

•На основа на силикони

•Мастни киселини

•Хранителни смеси

•Brenntaplus

•Премахване на тежки метали

•Тримеркаптотриазин (Na3T)

•Натриев сулфид и други

•Перманганати

•Контрол на миризмата

•Калциев нитрат

•Други химикали за

ограничаване на миризмата

•Филтрация

•Хидро антрацит

•Кварцов пясък и други

•Други специалитети
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интервю

Уважаеми инж. Иванов, на 29 и 30

май в Интер Експо Център в Со-

фия ще се проведе Петата между-

народна конференция БУЛАКВА 2013,

организирана от Българската асо-

циация по водите. Какви ще бъдат

основните тематични направления

на конференцията?

Международната конференция

Булаква, която се провежда тради-
ционно по време на най-голямото

изложение във водния сектор в Бълга-
рия – ВОДА СОФИЯ, е основното ни

годишно събитие. Тази година сме

предвидили на конференцията да
направим задълбочен преглед на

текущите процеси в отрасъл ВиК,

каквито са изготвянето на регионал-
ните генерални планове, стратеги-

ята за управление и развитие на
отрасъла и степента на усвояване

на средствата, предоставени от

Европейския съюз. Ще обърнем вни-
мание и на текущите преговори за

предстоящия програмен период
2014–2020 г. Смятам, че тези въпро-

си са актуални и изключително ин-

тересни за всички хора, имащи от-
ношение към ВиК отрасъла и се на-

дявам да се получи един форум, от
който да дойдат нови идеи и импулс

за изпълнението на тези проекти. Аз

лично очаквам с нетърпение тази
конференция, като искреното ми

желание е да съберем възможно по-
вече хора, готови да участват и

изразяват позиции. Само в диалог

може да се намери най-правилното
решение.

През месец юни предстои семинар

на тема „ИT решения за модерни

ВиК услуги“ в Слънчев бряг. Каква

е ролята на информационните тех-

Вярвам в бъдещото
широко приложение на IT
във ВиК сектора

Инж. Иван Иванов, председател на

Българската асоциация по водите (БАВ),

пред сп. Екология & Инфраструктура

нологии в сектора?

В изпълнение на една от целите
си БАВ организира периодично тема-

тични еднодневни и двудневни семи-

нари, на които среща специалисти-
те от бранша и доставчиците на

решения, като по този начин осигу-
рява от една страна възможност за

опресняване на познанията и от

друга - внедряване на най-новите
продукти на пазара в реално прило-

жение. Семинарът, който ще орга-
низираме от 9 до 11 юни, е подобен.

Може би за пръв път ще съберем на

едно място в България ИТ специали-
стите и ползвателите на ИТ реше-

ния от ВиК операторите с тези,

които предлагат подобни решения.
Смятам, че за да постигнем с бързи

стъпки подобрение в обслужването
на клиентите и за да успеем да по-

стигнем оптимална ефективност на

вложените средства в системата,
трябва да прилагаме широко подоб-

ни решения. Естествено, те сами по
себе си изискват средства, за да

бъдат внедрени. Необходима е пре-

ценка за разходите и ползите, коя-
то обаче може да бъде направена

едва след като едно решение е по-
знато. Убеден съм в бъдещето на

широкото приложение на информаци-

онните технологии, дори и в контек-
ста на европейската политика за

иновации и се надявам БАВ да бъде
основен двигател в този процес.

Представете основните теми и

гост-лекторите на семинара?

За момента не бих искал да посоч-

вам конкретните участници, защо-
то се уточняват някои подробности,

но мога да кажа, че семинарът ще

обхване широко поле от приложени-

ята на информационните техноло-

гии, в това число софтуери за авто-
матизация на процесите, моделира-

не на ВиК мрежите, географски ин-
формационни системи, дори и ERM

решения. Отделяме значимо внима-

ние и на софтуерните решения за
обслужване на клиенти, финансово-

счетоводна дейност, управление на
човешките ресурси и документи. Ще

разчитаме на участието и финансо-

вата подкрепа на традиционните ни
партньори като ЕСРИ България,

Бентли, БМГ, Шнайдер и Интертех,
но и на нови за нас партньори като

Давид Холдинг и SIV.

Какви други инициативи предвиж-

дате в скоро време?

През есента предстои годишна-
та ни конференция за намаляване за-

губите на вода. Това е събитие, ко-

ето организираме съвместно с
EWRA – Европейската асоциация за

водни ресурси, и което събира из-
тъкнати специалисти по темата

от цял свят. Тази година възнаме-

ряваме да дадем съществена роля
на българските ВиК оператори с

идеята да постигнем обмен на ин-
формация за най-добрите практики,

използвани в България и тяхното

разпространение. С тази цел по
наша инициатива бе създадена и

работна група, която текущо под-
помага ВиК операторите.

В края на годината ще организи-

раме и вече традиционната ни кон-
ференция за предизвикателствата

при строителството на пречиства-
телни станции, на която ще напра-

вим ретроспекция на постигнатото

през годината при реализирането на
проектите от ОП "Околна среда

2007-2013 г."

I believe in IT wide application in water sector in future
Eng. Ivan Ivanov, President of Bulgarian Water Association

Вярвам в бъдещото
широко приложение на IT
във ВиК сектора
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В основата на предлаганите решения

е Infrastructure Design Suite 2014 - софту-

ерен пакет на световния лидер в CAD

технологиите Autodesk. В пакета са

включени мощни средства за идейно и де-

тайлно проектиране, ГИС и ефективно

управление на активите, анализ на про-

ектните решения, съставяне на работ-

ни графици и контрол по време на стро-

ително-ремонтните работи.

Базов за трите издания на пакета е

AutoCAD 2014 - последната версия на най-

използвания в света CAD продукт. Въп-

росите свързани с планирането и послед-

ващата експлоатация на ВиК мрежите

се решават с помощта на включения в

пакета AutoCAD Map 3D 2014. Съчета-

вайки функционалностите на CAD про-

дуктите с ГИС анализи и интегрирани ин-

дустриални модели, той е незаменимо

средство за създаване на регистри на

съоръженията и управление на активи-

те за всеки ВиК оператор.

Новият AutoCAD Civil 3D 2014, дава

възможност за изграждане на цялостен

модел на терена, работа с повърхнини,

обеми и профили, проектиране на ВиК

мрежите с помощта на вградената тех-

нология на строително-информационния

модел (BIM). Допълнителни модули спо-

магат за анализ на дъждовни води и во-

досборни зони, изваждане на количест-

вени сметки директно от единния циф-

ров модел.

Autodesk Navisworks Manage 2014 да-

ва възможност за интеграция на проек-

тни данни от различни източници в еди-

нен цифров 3D модел и автоматично от-

криване на колизии преди започване на

строителните дейности. Предназначен

е за симулиране, анализ на проектните

решения, организация и управление на

строителните работи във времето, уп-

равление на работата с доставчици и

подизпълнители, оптимално финансово

планиране.

За детайлно проектиране на ВиК мре-

жи, съобразено с българската практика

и нормативна база КАНИСКО предлага

продуктите на StudioARS - Urbano Hydra

и Urbano Canalis. Продуктите са преведени

на български и се ползват от болшинст-

вото проектантски фирми у нас както за

проектиране на нови, така и за рехаби-

литация и разширение на изградените ВиК

мрежи. Последната версия на продукти-

те - Urbano 8 Hydra и Canalis включва ре-

дица подобрени функционалности и спе-

циално разработени според българската

практика методики за оразмеряване на

мрежите и изчисления, с което напълно

отговаря на изискванията и на проектан-

тите, и на контролиращите органи.

Пакетите предлагани от КАНИСКО,

гарантират достъпност и съвмести-

мост на данните на различните ета-

пи на проектиране, строителство и ек-

сплоатация на ВиК мрежите, динамич-

но обновяване на информацията и ко-

ординация между проектанти, строи-

тели и оператори, изграждане на ця-

лостни виртуални регистри и модели

на мрежите, ГИС и ефективно управ-

ление на активите.

КАНИСКО предлага
цялостни софтуерни
решения за ВиК сектора

КАНИСКО предлага
цялостни софтуерни
решения за ВиК сектора
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SAVE THE PLANET –
Навременното събитие в
областта на отпадъците

SAVE THE PLANET –
Навременното събитие в
областта на отпадъците

Хулио Гарсия Бургес, дирек-

тор "Дирекция Eнергетика" на

ЕК, приветства  "Save the

Planet" като едно много навре-

менно събитие с оглед на пре-

дизвикателствата, пред които

сме изправени в сектора на уп-

равлението на отпадъците. По

данни на експерти Европа вна-

ся 6 пъти повече ресурси, от-

колкото изнася. Всичко това

неминуемо ще доведе до генери-

рането на по-големи количест-

ва отпадъци и негативно въз-

действие върху околната среда.

Комисията прие Пътна карта

за ресурсна ефективност, коя-

то съдържа редица стимулира-

щи мерки за намаляване на от-

падъците и рециклиране, вклю-

чително преустановяване на

депонирането до 2020. Хулио

Гарсия Бургес подчертава, че

поставените цели могат да се

постигнат само чрез съвмест-

ни усилия на граждани, неправи-

телствени организации, нацио-

нални и местни органи и част-

ния сектор.

Изложбата и конференцията

Save the Planet ще се проведат

от 29-ти до 31-ви май, в ИЕЦ,

София.  Изявата ще представи

най-съвременните решения в

областта на отпадъците, и ще

бъде платформа за нови кон-

такти и трансфер на ноу-хау.

Организаторите от Виа Ек-

спо анонсират силно междуна-

родно присъствие - директни

изложители от Австрия, Бел-

гия, България, Гърция, Герма-

ния, Дания, Италия, Латвия,

Люксембург, Полша, Румъния,

Турция и Чехия.

Тазгодишният Австрийски

павилион е разположен на значи-

телно по-голяма изложбена

площ. Polytechnik ще покаже

котли и горивни системи за би-

огенни горива. Системи за ре-

циклиране на пластмаси, PET

рециклиращи системи, пелети-

зиращи инсталации и др. ще ви-

дим от EREMA. IFE е известна

по целия свят като водещ про-

изводител на машини и компо-

ненти за транспортиране на

насипен материал. Продуктова-

та й гама обхваща виброконве-

йери, сита за отпадъци и маг-

нитни сепаратори.  AUWA е из-

ключителен представител на

SWECO Белгия, PAAL Германия,

WEIMA Германия, които предла-

гат технологии за компактира-

не, раздробяване и сепариране.

Vecoplan произвежда шредери,

конвейери, дозиращи и сортира-

щи системи с широко приложе-

ние в химическата, стъкларска,

целулозно-хартиена и дървооб-

работващата индустрия, а съ-

що и предприятия, произвежда-

щи машини за третиране на до-

макински отпадъци.

Дебют на нашия пазар ще

направят две чешки компании,

които плануват да разширят

своя пазар в Югоизточна Ев-

ропа. Dekonta участва в реди-

ца проекти, свързани с възс-

тановяване на терени, замър-

сени с опасни вещества,  и

третиране на опасни отпадъ-

ци. Контейнери за смет от

метал, полиетилен и стъкло

за събиране, сортиране, ком-

пактиране и транспортиране

ще видим от Elkoplast.

Мева България ще покаже

различни видове съдове за раз-

делно събиране на отпадъци, за

компостиране и такива за

транспорт и съхранение на

опасни отпадъци.

Herbold Meckesheim от Герма-

ния e един от водещите произ-

водители в световен мащаб на

оборудване за намаляване обе-

ма и рециклиране (линии за из-

миване) на отпадъци от про-

мишленото производство. Про-

дуктовата гама включва: шре-

дери, гранулатори от 15 до 250

кВт, пулверизатори за PE, PVC

и други материали, компактори

за PET фолио и миещи линии за

битови отпадъци.

Какъв е опитът на Люксем-

бург в управлението на отпадъ-

ците? Отблизо ще се запозна-

ем с SuperDrecksKescht® - прог-

рама, която е разработена в

рамките на политиката за уп-

равление на отпадъците на

страната. Тя се основава на

стратегията на ЕС за даване

на приоритет на превенцията.
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Дейността на SDK е удостое-

на от Европейската комисия с

отличието "Най-добра практи-

ка" за управление на ресурсите.

LLA Instruments е производи-

тел на устройства за оценка

на отпадъчните материални

потоци и за идентифициране на

пластмаси при сортирането на

отпадъци, както и за класифи-

циране на отпадъчната хартия.

Технология за производство

на енергия от отпадъци ще

представи датската компания

Weiss. Тя се използва за произ-

водство на електрическа и топ-

линна енергия, като намира ши-

роко приложение в малки населе-

ни места и отдалечени райони.

Друг участник в Save the Planet

е белгийската фирма ETP, която

фокусира дейността си върху

получаване на енергия от отпа-

дъци и оползотворяване на ос-

татъка чрез термопроцеси в

базата си за научни изследвания

и технологично развитие в Лиеж

(Белгия). ОМИМ ще презентира

по време на изложението изгра-

дената Пилотна инсталация за

улавяне на въглеродни емисии,

която е първият по мащаб и ка-

пацитет проект от този тип в

световен аспект.

Eкорек България е част от

международна група, предлага-

ща иновативни решения за уп-

равлението на отпадъци от мо-

мента на възникването им до

окончателното им третиране и

оползотворявaнето им с цел по-

лучаване на енергия.

За първи път в рамките на

Save the Planet ще се реализира

Унгарско национално участие и

Италиански павилион, където

ще се включат фирмите: Barczy

Environmental, KIS Engineering

and Trading, Palota Environmental

Protection, Envicons SAS и Sartori

Ambiente.

Рисайклинг България е ком-

пания, специализирана в разра-

ботване и доставка на техно-

логии и цялостни решения

(проекти "до ключ") в сферата

на рециклирането, която ще

демонстрира шведски хидрав-

лични балиращи системи

Presona, широко приложими за

продуктите -  хартия, фолио,

алуминиеви кенове, PET бутил-

ки, битови отпадъци и др. Пре-

сите на ORWAK за балиране

на хартия, картон, найлон и

други отпадъци ги редуцират

до 90%. Идеални са за ежед-

невно контролиране на отпа-

дъците, като ги превръща в

компактни бали, заемащи мал-

ко място и спестяващи сред-

ства от транспортирането

им. Компанията ще представи

и инфрачервени, индукционни,

оптични и рентгенови сепара-

тори на Titech, както и особе-

но търсените компостообръ-

щачи на немската фирма

Backhus. Рисайклинг България

разработи ефективно реше-

ние, с което малки и средни

общини ще са в състояние да

изпълнят заложените техно-

логични параметри от ЕС, а

от друга страна, то е много

по-ниско капиталовложение

от познатите до момента

технологии.

На Save the Planet БалБок Ин-

женеринг ще популяризира нас-

коро открития Център за раз-

витие на екологичната инфрас-

труктура, който се намира в

близост до площадката на фир-

мата в Стара Загора. Центъ-

рът ще бъде единствено по ро-

да си място в България за из-

вършване на научно-изследова-

телска, консултантска и учеб-

на дейност по управление на

отпадъци, подобряване, запаз-

ване и възстановяване на окол-

ната среда и развитие на еко-

логичната инфраструктура.

Друг български участник е

Крест Груп, компания с 12 годи-

шен опит в областта на  рецик-

лираща индустрия и комплексно

оборудване, специализирана в

инженеринг и консултантско-

развойна дейност, иновационни

технологии и внедряването им

за рециклиране на пластмаси,

дърво, метал, текстил, хартия,

гума, електрическо и електрон-

но оборудване, лампи, почва,

строителни, битови, медицинс-

ки и опасни отпадъци, както и в

сферата на компостирането и

биогоривата.

Решения за събиране, опол-

зотворяване и обезвреждане на

излезли от употреба автомо-

билни гуми ще видим от Гумирек.

Роланд Трейдинг извършва

монтаж и техническо обслужва-

не на строителни, пътно-стро-

ителни и кариерни машини и съ-

оръжения. Предлага машини за

рециклиране и  претоварни ма-

шини за скрап, дървени трупи,

отпадъци, насипни материали.

КОНФЕРЕНЦИЯТА

45 лектори от 10 държави ще

вземат участие в конференци-

ята. Темите на програмата об-

хващат въпроси, свързани с

превенцията, намаляването, ре-

циклирането и ефективното уп-

равление на отпадъците. Пос-

ледният ден ще бъде посветен

на биогоривата и тяхното про-

изводство от селскостопанска

дейност и отпадъци.

За повече информация:

Виа Експо  -

www.viaexpo.com
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     ъпросът с опазването на окол-

ната среда стои на дневен ред още

от пуска на КЦМ през 1961 г. В из-

пълнение на проекта за изграждане

на КЦМ са заложени и въведени в

експлоатация най-съвременните

прахоуловителни съоръжения за оно-

ва време, проектирани на базата на

водещи технологии. Едновременно с

пускане в експлоатация на новите

цехове се създава и Прахо-газова

лаборатория , която извършва кон-

трол както на технологичните пра-

хо-газови потоци, така и на емиси-

ите, отделяни в атмосферата.

Лабораторията е част от отдел

Екология и контрол по прилагане на

ISO 140001. През 2004 г. лаборато-

рията е преименувана от прахо-га-

зова в Лаборатория по екология и

през същата година - акредитирана

за първи път от изпълнителна аген-

ция БСА по БДС ЕN 45 001:1993.

През 2004 г. КЦМ получава първо-

то Комплексно разрешително в

страната за безопасна експлоата-

ция и производство. "Изпълнявайки

мониторинговите изисквания от

това разрешително, Лабораторията

натрупа солиден опит в текущото

наблюдение и контрол на компонен-

тите на околната среда – въздух,

води, почви и шум", споделя Гергана

Чакърова, ръководител лаборатория

Екология в КЦМ.

Лабораторията е акредитирана

като изпитвателна и предлага услу-

ги, които отговарят на изисквания-

та на международните и европейс-

ки стандарти. Те са признати от

всички контролни и арбитражни

органи както в страната, така и в

ЕС.

Лабораторията
извършва изпитвания на
n емисии на вредни вещества, из-

пускани в атмосферния въздух от

обекти с неподвижни източници –

определяне на емисии на прах,

серен диоксид, въглероден оксид,

азотни оксиди, цинк, кадмий, оло-

во, хром, кобалт, никел, манган и

газов дебит;

n имисии на вредни вещества в

атмосферния въздух – определяне

на общ прах, ФПЧ 10, ФПЧ 2.5,

олово, кадмий, цинк, повърхност-

но натоварване по общ прах,

повърхностно натоварване по

олово, повърхностно натоварване

по кадмий, повърхностно натовар-

ване по цинк;

n води (промишлени, течащи

повърхностни, отпадни, питейни,

подземни, инфилтрати) - опреде-

ляне на рН, разтворени вещества,

неразтворени вещества, БПК5,

ХПК, олово, цинк, кадмий, мед,

желязо(общо), манган, кобалт,

никел, хром (общ ), хром VI и хром

III валентен, цианиди, сулфати,

хлориди, нитрати, нитрити, общ

азот, общ фосфор/фосфати, амо-

няк/амоний, електропроводимост,

общ сух остатък и перманганат-

на окисляемост;

n почви – определяне на рН, олово,

цинк, кадмий, мед, хром, кобалт,

манган и никел;

n промишлен шум – ниво на шум,

еквивалентно ниво на шум, сред-

но ниво на шум по измервателния

контур, ниво на обща звукова

мощност и ниво на шум в място-

то на въздействие.

Лабораторията е акредитирана

да взима проби от:

n емисии на вредни вещества, из-

пускани в атмосферния въздух;

n имисии на вредни вещества в

атмосферния въздух;

n води;

n почви.

"Следенето на всички показатели,

залегнали в комплексните ни разре-

шителни, са важни за нас", заявява

г-жа Чакърова. "Мониторингът на ко-

личеството и качеството на вред-

ни емисии и имисии се извършва в

Лаборатория
по екология към
КЦМ - Пловдив
Акредитирана е като изпитвателна и предлага услуги,
отговарящи на международните изисквания

Лаборатория
по екология към
КЦМ - Пловдив

Environmental laboratory in KCM

В
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съответствие с възприетите методи. Стриктно се

следи дали се спазват изискванията на нормативните

документи за емисионни норми за съдържание на вредни

и опасни вещества.

Разполагаме със

съвременна пробовземна и аналитична
апаратура
газанализатори - HORIBA PG-250, Testo 350; спектрофо-

тометри – Cary 1E, Nanocolor 500D; аналитични везни –

Precisa, Sartorius; Атомно-абсорбционен спектрофото-

метър – PERKIN ELMER и др. Предстои закупуване на нов

атомно-абсорбционен спектрофотометър. Всички тех-

нически средства са калибрирани и са проследими до ос-

новните единици от Международната система измер-

вателни единици (SI). Лабораторията притежава спе-

циализиран автомобил, даващ възможност за следене на

имисионната обстановка в голям радиус около площад-

ката на КЦМ", разказва тя.

Ръководител Лаборатория по екология споделя, че от

голямо значение за КЦМ са системите за непрекъснат

мониторинг, разположени на комините за технологични

газове, които дават онлайн информация за стойности-

те на прах и серен диоксид, изхвърляни от тях в атмос-

ферата. "През тези 50 години от създаването на лабо-

раторията досега екологичните изисквания се проме-

ниха коренно, което доведе до промяна и на изисквани-

ята към дейността на лабораторията, нейното оборуд-

ване и компетентност", коментира тя.

Сега

основната дейност на Лаборатория по
екология обхваща
n Контролиране на точковите източници от техноло-

гичните агрегати за спазване на емисионните нор-

ми, съгласно действащото законодателство в стра-

ната и определяне на основните параметри на газо-

вите потоци -  температура, налягане, скорост,

дебит и др.;

n Контролиране на имисиите в атмосферния въздух;

n Пробоотбор и контрол на подземни, промишлени,

повърхностни, питейни и отпадни води;

n Контрол и анализ на метеорологичните параметри и

влиянието им върху имисионната обстановка в рай-

она на производствената площадка;

n Измерване и контрол на работата и качеството на

поддържане на санитарните вентилационни систе-

ми по производства и работни места, изготвяне на

технически паспорти и схеми на вентилационните

системи;

n Контрол и управление на отпадъците, генерирани от

производствената дейност и приемани за преработ-

ка в КЦМ - Пловдив;

n Изготвяне на месечни доклади за РИОСВ – Пловдив за

резултатите от провеждания мониторинг на въздуш-

ните емисии и мониторинг на подпочвените, повърхно-

стни и отпадни води.

"Във фирма като КЦМ – ярък представител на теж-

ката индустрия – всяка част от нейното производство

е от значение за екологичното равновесие. Лаборато-

рията по екология е тази, която със своите измервания

следи то да не бъде нарушено", заявява в заключение

Гергана Чакърова.
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  сновен приоритет на община

Бургас е провеждането на ефектив-

на политика за превенция на околна-

та среда от замърсяване на водите

и почвите. За подобряването на еко-

логичния статус на териториите с

отчетени замърсявания на околната

среда, са предприети мерки, чието

комплексно влияние се отрази върху

подобряване на жизнената среда,

чрез подобряване на качеството на

живот на населението, достигане на

европейските екологични стандарти

и запазване на богатата природа при

устойчиво управление на ресурсите.

Основните мерки в сферата на окол-

ната среда са насочени към подобря-

ване на екологичната обстановка и

обезпечаване на здравословна среда

за населението, съхраняване и

възстановяване на застрашени еко-

системи, екологосъобразно изпол-

зване на природните ресурси.

"Част от инвестиционните мерки,

в които е съсредоточен най-голям

финансов ресурс, са насочени към

доизграждане и реконструкция на

водопроводната мрежа на територи-

ята на община Бургас и към изграж-

дане на канализационни мрежи и ло-

кални пречиствателни съоръжения,

необходими за опазване чистотата

на водите и биоразнообразието в

района на Бургаските езера и Бургас-

кия залив", споделят от общината.

"Разработваме редица проекти,

свързани с мерките за подобряване на

ВиК инфраструктурата, за чието

изпълнение се търси активно външно

финансиране. В периода 2006 – 2010

г. беше реализиран мащабен воден

проект "Интегриран воден проект за

гр. Бургас", финансиран по програма

ИСПА, за рехабилитация на водоснаб-

дителната мрежа, доизграждане на

канализацията и подмяна на участъ-

ци от магистралния водопровод с

недостатъчен капацитет. Общата

стойност на инвестициите е 21 млн.

евро. На територията на най-големия

жилищен комплекс „Меден рудник“ се

реализира друг мащабен инфраструк-

турен проект по програма ИСПА на

стойност 6.5 млн. евро за реконст-

рукция и разширение на ПСОВ – Ме-

ден рудник. За подобряване на ВиК

мрежите в общината са подготвени

и изпълнени 2 проекта по Техническа

помощ на ОП Околна среда 2007-2013

г., целящи подготовката на цялост-

на техническа документация, необхо-

дима за изпълнение на инфраструк-

турни мерки, а именно: рехабилита-

ция на водопроводната мрежа, из-

граждане на канализационни системи

и локална ПСОВ за кв. Горно Езерово,

гр. Бургас и за района на с. Рудник и

м. с. Черно Море. През 2011 г. успеш-

но приключи първият проект на общи-

на Бургас, изпълнен по ОП Околна

среда 2007-2013 г.: "Изграждане на

канализация в кв. Долно Езерово и КПС

с тласкател" на стойност 6 млн. лева.

Като резултат от реализацията на

проекта, в кв. Долно Езерово са из-

градени 10 км канализационни мрежи

и 1.3 км тласкател за отвеждане на

водите до ПСОВ – Бургас. В рамките

на същата оперативна програма

към момента се изпъл-
няват още 5 проекта на
обща стойност над 145
млн. лв.
които са насочени към подготовка-

та и изпълнението на инвестицион-

ни мерки за рехабилитация на водо-

проводната и изграждане на канали-

зационната мрежа и локални пречи-

ствателни съоръжения. Това са:

Проект № 58111-17-208 „Инвести-

ционни проекти за водоснабдителна

и канализационна мрежа на Бургас –

Меден рудник“ - общ бюджет 16 305

757.13 лв. В обхвата на строително-

монтажните работи са предвидени:

подмяна на канализационни колекто-

ри с недостатъчен капацитет, ре-

конструкция на 3 дъждоприемника и

изграждане на Главен източен кана-

лизационен колектор, вкл. 2 бр. канал-

ни помпени станции; подмяна на над

13 км амортизирани стари водопро-

водни клонове и сградни водопровод-

ни отклонения; рехабилитация на

помпена станция „Победа“ с подмя-

на на 2 броя амортизирани помпени

агрегати и главно разпределително

ел. табло; изграждане на 2.1 км нови

водопроводни клонове; изграждане на

1,5 км нови канализационни клонове

от битовата канализация; изгражда-

не на 988 м дъждовна канализация.

Проект № DIR-51011119-13-31

„Интегриран проект за рехабилита-

ция и разширение на ВиК мрежите в

кв. Сарафово, гр. Бургас„ на стой-

ност 19 132 711 лв. Договорът е

двуетапен. При успешно реализира-

не на първи етап – проектиране,

предстои подписване на споразуме-

ние за втори етап – строителство.

Изграждане на екологична
инфраструктура в община
Бургас
Общината е в процес на реализация на инициативи на обща стойност

над 145 млн. лева

Изграждане на екологична
инфраструктура в община
Бургас

О

Construction of ecological infrastructure in Burgas Municipality
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Очакваните резултати от проекта

са: изграждане на 6000 м нова бито-

во-фекална канализационна мрежа;

изграждане на 4140 м нова дъждов-

на канализация; изграждане на 6000

м нова водопроводна мрежа по тра-

сето на канализацията и изгражда-

не на нова ПСОВ при доказана необ-

ходимост.

Проект № DIR-51011119-14-32

„Пречиствателна станция за от-

падъчни води - кв. „Меден рудник“, гр.

Бургас - 2 етап: разширение" - общи-

ят бюджет е 23 313 852, 25 лв. До-

говорът също е двуетапен. Очаква-

ните резултати от проекта са: из-

граждане на 8000 м нова смесена

канализационна мрежа; изграждане

на 8000 м нова водопроводна мрежа

по трасето на канализацията и раз-

ширение на съществуващата ПСОВ

от 48 900 е.ж. съгласно нарастващо-

то население на квартала.

Проект № DIR-51011116-22-64 „Ин-

тегриран проект за управление на

питейните и отпадъчните води в

квартал Горно Езерово, гр. Бургас„ с

общ бюджет 11 227 085.89 лв. Очак-

ваните резултати от проекта са:

изграждане на 9367 м нова битово-

фекална канализационна мрежа; из-

граждане на 5906 м нова дъждовна

канализация; рехабилитация на 9262

м съществуваща водопроводна мре-

жа по трасето на канализацията;

изграждане на 1 бр. нова КПС и из-

граждане на нова ПСОВ за 3166 е. ж.

Проект № DIR-51011116-21-63 "Ин-

тегриран проект за подобряване и

развитие на инфраструктурата за

питейни и отпадъчните води на

кварталите Банево, Ветрен и

Минерални бани, гр. Бургас" на стой-

ност 30 951 630.57 лв. Очакваните

резултати от проекта са: изгражда-

не на 44 876 м нова битово-фекална

канализационна мрежа; изграждане

на 8902 м нова дъждовна канализация;

рехабилитация на 38 907 м съще-

ствуваща водопроводна мрежа по

трасето на канализацията; изграж-

дане на 3579 м нова водопроводна

мрежа по трасето на канализация-

та; изграждане на 2 бр. нови КПС и

изграждане на нова ПСОВ за 10 560

е. ж.“, разказват от общинската

администрация.

По Приоритетна ос 2 на ОП "Окол-

на среда 2007 – 2013 г.", община Бур-

гас изпълнява проект № DIR-5102118-

1-22 "Изграждане на регионална си-

стема за управление на отпадъците

в регион Бургас" на обща стойност

43 231 121.10 лв., който продължава

до 25 април 2015 г. Проектът включ-

ва проектиране и изграждане на депо

Братово – Запад и две претоварни

станции в Несебър и Карнобат, в

съответствие със съвременните

европейски изисквания за екологосъ-

образно обезвреждане на отпадъци.

Регионалната система за управле-

ние на отпадъците ще обслужва 210

населени места с население около

400 000 души на територията на

общините Бургас, Средец, Камено,

Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Кар-

нобат и Сунгурларе. Очакваните

резултати от изпълнението на про-

екта са: осигуряване на предвари-

телно третиране на отпадъците

преди депониране; оптимизиране

транспорта на дълги разстояния

чрез претоварни станции; разделно

събиране на специфични отпадъци и

компостиране и сепариране на рецик-

лируеми отпадъци на депото.

Освен изброените проекти, общи-

ната участва в няколко проекта с

национално финансиране чрез Пред-

приятие за управление дейностите по

опазване околната среда (ПУДООС)

към МОСВ за разширение на канали-

зационните мрежи и изграждане на

локални пречиствателни съоръжения

в съставните селища на община Бур-

гас. По ПУДООС бяха изградени водо-

проводната мрежа на с. Драганово и

канализацията на с. Маринка. В мо-

мента чрез Предприятието се финан-

сира и проекта за ПСОВ в с. Марин-

ка. Паралелно с това се предвижда

влагане на собствени капиталови

средства за изпълнение на меропри-

ятия за спешно преодоляване на еко-

логични проблеми, свързани с недо-

статъчната изграденост, или нека-

чествено изпълнение на предишни

мероприятия за събиране и отвежда-

не на отпадни води от населените

места, корекция на корита на преми-

наващи през урбанизираните места

повърхностни водни обекти, мерки за

преодоляване на наводнения и др.

Беше изградена КПС с тласкател в

кв. Сарафово и първи етап на канали-

зацията в гр. Българово.

Проблеми и специфика на
региона

„Районът на Бургаските езера е

сред местата с най-високо разнооб-

разие на птици не само в България,

но и на европейско ниво“, споделят от

община Бургас. „В тях са регистри-

рани около 75% от българските видо-

ве птици, които се хранят, почиват

и/или гнездят там. Тази висока циф-

ра се обуславя от комбинацията на

редки местообитания, съществува-

нето на подходящи гнездови место-

обитания и богатата хранителна

база, като много птици използват

езерото и по време на миграция.

Сред проблемите, които засягат

Бургаските езера, е наднорменото

замърсяване на водите, които се

вливат в тях. Тъй като водните им

нива са еднакви, дори и по-ниски от

морското, замърсените води от

водосборния район на езерата чес-

то предизвикват замърсявания на

водите в Бургаския залив.

Всичко това налага реализацията

на интегрирани проекти за управле-

ние на отпадните води, генерирани

от населените места в района на

Бургаските езера, като първа стъпка

към ограничаване негативните пос-

ледици от антропогенните дейности

върху живота и разнообразието на

уникалните животински видове и

съобщества, обитаващи езерните и

крайбрежните води“, информират те.

Ползи за общината и
нейните жители

При реализацията на инфраструк-

турни проекти в сектор Води ползи-

те за населението се изразяват

главно в две направления: санитар-

но-битово и икономическо. При

първото се наблюдават значителни

подобрения в качеството на ВиК

услугата при което на населението

се доставя питейна вода с по-висо-

ко качество, а цялото количество

отпадъчни води, генерирани от жи-

лищните зони, се отвежда до адек-

ватно по капацитет съоръжение. От

друга страна, ограничаване течове-

те по водопроводната мрежа и лик-

видирането на септичните ями в

урбанизираните зони намалява цена-
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та на крайните услуги, заплащани от

населението за обслужването им.

Реализацията на инфраструктур-

ни проекти, при които се огранича-

ва директното изливане на отпад-

ни води в откритите водни обекти

и просмукването на замърсени води

в почвата, играе важна роля за цяло-

стното подобряване на екологична-

та обстановка в гъсто населената

община Бургас. Намаляването на

антропогенния натиск върху влажни-

те зони и Бургаските езера е важна

стъпка към запазване на биологично-

то разнообразие в тях.

Чрез реализиране на проекта за

изграждане на регионална система

за управление на отпадъците ще се

създаде устойчива система за обез-

вреждане на отпадъци, гарантираща

екологично депониране в региона,

преустановяване използването на

нелицензираните депа и съсредото-

чаване на отпадъчния поток към

контролирано регионално депо.

Схеми за финансиране
Проектите се финансират по два

начина: чрез собствени средства от

община Бургас и чрез средства от

външни източници. Чрез програма

ИСПА са реализирани проекти на

обща стойност над 27 млн. евро. По

ПУДООС до момента са изпълнени

мерки за над 3 млн. лв., предимно в

съставните селища на общината. По

ОП Околна среда 2007-2013 г. до

момента са одобрени за финансира-

не и се изпълняват 8 проекта в сек-

тор Води и един в сектор Отпадъ-

ци. Общата стойност на изпълнени-

те договори е над 13 млн. лв., а на

изпълняваните в момента – над 145

млн. лв., като 138 млн. лв. е стойно-

стта на договорената безвъзмезд-

на финансова помощ, а останалата

част от средствата, необходими за

тяхната реализация, се осигуряват

от община Бургас. В процес на одоб-

рение са проекти за още 65 млн. лв.

Заложени технологии
При изпълнение на проектите в

сектор Води са спазени всички евро-

пейски изисквания, които определят

стандарта на предлаганата услуга

и качеството на изпусканите в при-

родата пречистени отпадъчни води.

При строителството на водопро-

водни мрежи не се допуска използва-

нето на тръби от рециклиран мате-

риал, а всички съоръжения по мрежа-

та са проектирани така, че да оси-

гуряват минимален разход на енергия

при автоматичен работен режим.

Предвидените за пречистване на

отпадъчните води станции са про-

ектирани и изградени така, че да

осигуряват третично стъпало за

пречистване на постъпващите от-

падъчни води, а именно отстранява-

нето на азот и фосфор от изпуска-

ната пречистена отпадъчна вода.

Изграждането на регионална си-

стема за управление на отпадъците

предвижда предварително третира-

не на отпадъците преди депонира-

не; оптимизиране транспорта на

дълги разстояния чрез претоварни

станции и високоефективни транс-

портни средства за пренасяне на

отпадъците на далечни разстояния;

разделно събиране на специфични

отпадъци като отработени масла,

батерии и акумулатори, излезли от

употреба МПС, електрическо и елек-

тронно оборудване, утайки от ПСОВ

и биоразградими отпадъци, отпадъ-

ци от строителна дейност; компо-

стиране и сепариране на рециклиру-

еми отпадъци на депото; екологосъ-

образно депониране с възможност за

оползотворяване на биогаза.

Предстоящи проекти
Община Бургас ясно декларира

ангажиментите си в областта на

опазване на околната среда и отчи-

тайки факта, че е налице недо-

статъчна изграденост и липса на

канализационни системи и пречи-

ствателни станции за отпадъчни

води в съставните селища на общи-

ната, приоритетно поставя за раз-

решаване именно тези проблеми. В

тази връзка общината подготвя

няколко проектни предложения, реа-

лизацията на които ще допринесе за

цялостно решаване проблема с от-

падните води, което ще спомогне за

възстановяване и опазване на окол-

ната среда, намаляване на риска от

замърсяване на подпочвените и

повърхностни води, както и подобря-

ване на условията на живот в насе-

лените места. Това са:

Проект "Инвестиционни проекти

за подобряване и развитие на ВиК

инфраструктурата в приоритетни

агломерации на община Бургас (кв.

Крайморие и гр. Българово)", стой-

ност на проекта: 42 054 242.64 лв.

Проектът предвижда изграждане на

канализационната система в две

приоритетни агломерации на тери-

торията на Община Бургас, което

ще доведе до обхващане на 90% от

населението на квартал Крайморие

и гр. Българово и пречистване на

отпадъчните води, генерирани на

територията на урбанизираните

територии в обхвата на инвестици-

онното предложение.

Проект „Интегриран проект за

управление на питейните и отпадъ-

чни води в с. Рудник и м. с. Черно

море, община Бургас, област Бур-

гас“. Главната цел на проекта е

подобряване на водоснабдителната

инфраструктура на територията

на с. Рудник и м. с. Черно Море,

изграждане на канализационна мре-

жа и доизграждане на липсващите

елементи от нея, включително и

локално съоръжение за третиране

на отпадъчни води. В рамките на

проекта се предвижда изграждане-

то на разделна канализация за цяла-

та територия на с. Рудник и м. с.

Черно море, като за западната част

от зоната отвеждането на водите

ще се осъществява гравитачно, а

за източната е предвидено помпаж-

но притласкване на водите до колек-

тора към ПСОВ, чрез една Канално-

помпена станция.

В началото на т. г. община Бур-

гас кандидатства за отпускане на

безвъзмездна финансова помощ от

ПУДООС за изпълнение на първи етап

от инвестиционния проект „Интег-

риран проект за управление на пи-

тейните и отпадъчни води в с. Руд-

ник и м. с. Черно Море, община Бур-

гас, област Бургас на стойност 8

141 506.98 лв.

„Общинската администрация е

изправена пред доста предизвика-

телства в процеса по осигуряване и

усвояване на средства. Но въпреки

това ще продължава усилията си в

инвестиране във водния сектор и

осигуряване на съвременна ВиК инф-

раструктура за всички жители на

община Бургас“, заявяват в заключе-

ние представителите на морския

град.
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