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Уважаеми читатели, Dear readers,

Опазването на околната среда е сред приоритетни-
те цели в политиката на ЕС, което предопределя

появата на нови, все по-строги законодателни
изисквания в областта и у нас.

От началото на годината излязоха няколко нови
наредби, върху които ще продължим да насочваме

вниманието ви. В този брой може да прочетете за
новите изисквания към разделното събиране на

отпадъци и тяхното предаване, както и най-важните
акценти в Наредбата за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклираните строителни
материали. Във връзка с новите нормативни изисква-

ния към излезлите от употреба автомобилни гуми,
представяме и видовете инсталации и технологии за

тяхната преработка. В броя акцентираме и върху
добиващите все по-голяма популярност системи за

управление на околната среда, чиято цел е намаляване
на въздействието върху околната среда на продукти-

те, услугите и производствата на организациите, в
съответствие с изискванията на ISO 14001.

В секцията за екология можете да прочетете още за
методите за измерване на азотни окиси, едни от
основните замърсители на атмосферния въздух и
причинители на киселинни дъждове. Друг акцент в

екологичната ни тематика е механичното, биологич-
но и химично пречистването на промишлени отпадни
води, с цел повторното им използване. На рационално-

то използване на водата е посветена и статията
„Автоматизирани системи за управление на водо-

снабдяването“. Темата продължава в следващия брой
на списанието, в който ще разгледаме възможности-

те за дистанционно автоматично управление на
водоснабдителните обекти.

По традиция обръщаме специално внимание и на
проблема с твърдите битови отпадъци. В този брой
разглеждаме възможностите за извличане на енергия
от тях чрез различни видове преработка. Статията

„Технологии и машини за компостиране“ от своя
страна ще ви запознае с методите и съоръженията

за оползотворяване на органичните отпадъци.

В ролята на потенциален източник на енергия се
явява и биомасата от изкуствени влажни зони, на

която посвещаваме обширен материал в рубриката
Инфраструктура.

Приятно четене!

Environmental protection is one of the EU policy
big priorities, which determines the appearance
of new, more stringent legal requirements
in our country.

Several new regulations were released in this year,
on which we will continue to focus your attention.
In this issue you can read about the new requirements
for waste separate collection and transmission,
 and the most important points in the Ordinance
on management of construction waste
and the use of recycled building materials.
Concerning the new regulatory requirements
for end-of-life tires, we present different types
of installations and technologies
used for their recycling.
The issue also highlights the environment
management systems in accordance
with the requirements of ISO 14001,
which are becoming more and more
popular.

In the Ecology section you can read more
about the methods for measuring
nitrogen oxides, one of the main air pollutants
and causes of acid rain. Another ecology theme
is mechanical, chemical and biological treatment
of industrial waste water and its reuse.
The article „Automation systems for water supply
control“ is also dedicated to the rational
use of water. This topic will be covered
in the next issue of the magazine, which
will look at the possibilities for
remote automatic control of water supply
facilities.

Traditionally, we pay special attention to the
problem with solid waste. In this issue we look
at the opportunities to extract energy from it
through different types of processing.
The article „Composting technologies and equipment“
will introduce you to the methods and facilities for organic
waste treatment.

As a potential energy source, biomass from wetlands
is in the focus of an extensive material in the
Infrastructure section of the
magazine.

Enjoy reading!
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Нови функционалности в продуктите за инфраструктурно проектиране
показаха на събитие
в София

Последните решения на Autodesk за инфраструктурно проектиране бяха
представени по време на специално събитие, което се състоя на 25 юни т. г.
в Кемпински хотел Зографски в София. На него присъстваха представители на
общини, ютилити компании, проектантски фирми, научни среди, медии и сту-
денти. По време на събитието, организирано от Autodesk и партньорите в
България – фирмите БиЕмДжи, КАД Пойнт, Каниско и Мапекс, Венцислав Сто-
именов от БиЕмДжи постави акцент върху новостите в инфраструктурното
проектиране и софтуерния пакет Autodesk Infrastructure Design Suite 2014.

Бяха показани и Autоdesk решения за общини и ютилити компании, като
вниманието на участниците бе насочено към функционалностите за работа с
предварително дефинирани индустриални модели, атрибутни данни и дистан-
ционен достъп до данни в ГИС. Новият продукт Autodesk Infraworks 2014, който
се използва за концептуално моделиране на инфраструктурни обекти в реална
среда в най-ранна идейна фаза и изследване на алтернативи и избор на опти-
мален вариант също бе включен в програмата на събитието. Показани бяха и
новите възможности на AutoCAD Civil 3D за външно ВиК и пътно проектиране
от фирмите КАД Пойнт и Каниско.

На присъстващите бяха представени и възможностите на Navisworks 2014,
който служи за управление на строителни дейности във времето според
предварителeн график, за откриване на колизии в проектните данни и опреде-
ляне на количествени сметки. Специално внимание бе отделено на ползите от
Абонаментната програма на Autodesk, както и на облачните услуги Autodesk 360.

BINOWA представи биогазови инсталации с висока ефективност
Фирма BINOWA взе участие в тазгодишното издание на международния форум

Save the Planet, което се състоя от 29 до 31 май т. г. в Интер експо център,
София. По традиция компанията представи биогазовите си инсталации с ви-
сока ефективност CENTRIGAS. „Акцентът беше поставен върху възможности-
те за оползотворяване на различни отпадъци от животновъдството, както и
от хранително-вкусовата промишленост“, сподели инж. Михаил Бъчваров, про-
дажби Източна Европа в компанията. „По този начин производството на елек-
трическа и топлинна енергия е в състояние да реши също и сериозни еколо-
гични проблеми, вместо да ги предизвиква. Участието ни беше съвместно с
нашите партньори от фирма Pro2, които представиха своите високоефектив-
ни когенератори“, допълни той.

„Що се отнася до очакванията ни от участието – оправдаха се частично.
Причина за това е неясната политика по отношение на ВЕИ и неясните към
момента преференциални цени на енергията от биогаз. Въпреки всичко клиен-
ти, с които вече водим разговори, ни посетиха и потвърдиха желанието си да
изградят биогазови инсталации“, коментира инж. Бъчваров.

Свилоза със специална награда от конкурса Най-зелените компании на България 2012
„Свилоза“ AД бе удостоена със специалната награда „Безхартиен офис“ в

рамките на националния конкурс Най-зелените компании на България 2012,
организиран от b2b Media. Отличието бе връчено на 27 юни т. г. на официална
церемония в Кемпински Хотел Зографски в София.

„Свилоза е отличена за втора поредна година“, коментираха от компания-
та. „В конкурса се отделя внимание на бизнесите, които носят реална промяна
за околната среда, които са иновативни, прогресивни и пълни с нови идеи“,
допълниха те.

Изграждат пречиствателна станция за отпадни води от дъждовно-дренажната
канализация на
Аурубис България

В началото на месец юли започна изграждането на пречиствателна станция
за отпадни води от дъждовно-дренажната канализация на Аурубис България.
Стартът на реализацията започна на официална церемония, на която бе напра-
вена първа копка на съоръжението. 6,3 млн. евро е стойността на инвести-
цията, а изграждането се очаква да продължи почти 10 месеца.

„С реализацията на проекта с екологична насоченост дъждовно-дренажни-
те води от цялата промишлена територия на компанията ще се насочат към
новата пречиствателна станция за третиране до постигане на параметри за
заустване във водоприемник Кисело дере, категория II“, коментират от Ауру-
бис България. Пречиствателната станция за отпадни води от дъждовно-дре-
нажна канализация ще бъде изградена в южната част на територията на
завода, като проектният й капацитет е 216 м3/час. С предвидената съвремен-
на технология се очаква да бъде постигнато ниво на пречистване по-високо
от изискванията за съответната категория водоприемник.
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Загорка Зелен Фонд отличи 6 проекта за опазване на околната среда
Загорка обяви печелившите проекти в своя конкурс Загорка Зелен Фонд. Ком-

панията финансира 6 проекта за опазване на околната среда с насоченост зелени
градоустройствени елементи и природосъобразно използване на ресурсите.
Печелившите проекти са: Иновативно представяне на екологични теми в музей-
на среда на сдружение Приятели на музея – Русе с дарение 11 194 лв.; ЗаГорска
медия на сдружение Трансформатори (11 800 лв.); ВелоЗагора – зелено пътуване
на организация Българско общество за образование и култура (11 650 лв.); Ре-
циклираща Арт Творилница на СНЦ Сдружение за съвременно изкуство и култура
– Различният поглед (8 285 лв.); Опознай Аязмото, за да го опазиш на СНЦ Спортен
клуб Сърнена гора – А2 (13 500 лв.); Изграждане на велоалеи и беседка в спортен
комплекс Ракета – с. Богомилово на СНЦ СК Ракета (16 590 лв.).

„За трети пореден път компанията ни ще инвестира в реализацията на
зелени проекти, определени на конкурсен принцип, които ще подпомогнат раз-
витието на местната общност и окажат влияние върху жителите на региона.
Днешната церемония е още по-специална за нас, не само защото през т. г.
кампанията протече под ново име – Загорка Зелен Фонд, а и защото за първи
път връчваме дарителските чекове като носители на наградата за зелен бизнес
на МОСВ, част от програмата Зелена България. Този приз ни дава увереност,
че сме на прав път, а инициативата Загорка Зелен Фонд е един от начините
да създаваме по-добро бъдеще за поколенията след нас“, коментира по време
на церемонията Николай Младенов, изпълнителен директор на Загорка. С офи-
циалното връчване на даренията започва да тече и периодът за реализация на
проектите, които трябва да бъдат готови до края на ноември т. г.

Свилоцел получи сертификат за проследяване на продукцията и контрол на
дървесината През т. г. "Свилоцел" EAД - основното дъщерно дружество на Свилоза, по-

лучи сертификат по Forest Stewardship Council (FSC) за проследяване на продук-

цията и контрол на дървесината, издаден от Rainforest Alliance и NEPcon, съоб-
щиха за сп. Екология & Инфраструктура от офиса на компанията.

"Един от основните ни доставчици на дървесина - Северноцентралното
Държавно Предприятие - Габрово, също завърши процедурата по сертификация
и очаква да получи своя сертификат", споделиха от компанията. "По този начин
доставките на сертифицирана дървесина ще бъдат обезпечени, което ще
позволи на "Свилоцел" ЕАД да произвежда и реализира на вътрешния и между-
народен пазар целулоза, носеща логото и отговаряща на всички изисквания на
Forest Stewardship Council (FSC). Това е поредната стъпка, която компанията
предприема за контрол върху произхода на дървесината и пълното удовлетво-
ряване на изискванията на клиентите", заявиха те.

Трансгранична среща в Белоградчик обсъди проблемите по опазване на
околната среда Въпроси, свързани с опазването на околната среда, обсъдиха в Белоградчик

участниците в срещата по проект за трансгранично сътрудничество за из-
граждането на нова мрежа - Стара планина. Във форума участваха представи-
тели на 8 общини от Сърбия и България – Зайчар, Бор, Неготин и Болевац, Видин,
Белоградчик, Димово и Чупрене. По време на срещата бяха представени различни
екологични проекти, които общините реализират. Изразена бе голяма загриже-
ност от неблагоприятните тенденции, свързани основно с климатичните про-
мени, които се наблюдават и свързаните с тях последствия – рязкото падане
влажността на въздуха от 48% на 30%, която през деня понякога пада и на 20%.

Според изказаните по време на срещата мнения, въведеният в експлоата-
ция проект за втори мост на река Дунав, който е един от най-мащабните
инфраструктурни проекти в европейската общност за тази година, по никакъв
начин не вреди на околната среда. Представен бе и един от големите проекти
в областта на околната среда, по които в момента работи община Видин
заедно с останалите общини от областта. Той е свързан с изграждането на
модерно депо за отпадъци, за пречиствателна станция за отпадни води и за
зелена и достъпна градска среда.

Zato показа оборудване за преработка на метален скрап на Save the Planet
Италианската фирма Zato представи оборудване и машини за преработка на

метален скрап на изложението Save the Planet, което се проведе между 29 и
31 май в ИЕЦ, София. Акцент на щанда на компанията бяха ножиците за скрап
с марка Zato, които добиват популярност не само в Италия благодарение на
добре развитата партньорска мрежа от агенти, дилъри и франчайзери.

„Компанията има 15-годишен опит в търговията с метален скрап. През
последните години към продуктовата гама на фирмата бяха добавени шреде-
рите BLUE SHARK и BLUE DEVIL – резултат от работата на нашия инженерен
екип, който има повече от 40 години опит в областта. В България на този
етап работим чрез агент“, коментира Анна Балестриери от Zato.
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Богат избор от съдове за разделно събиране представи Мева България
В рамките на изложението Save the Planet, което се проведе от 29 до 31

май т. г. в Интер Експо Център, София компанията Мева България представи

широк кръг от съдове за разделно събиране на отпадъци. Сред тях бяха такива

с вместимост от 5 до 1100 л, съдове за събиране, транспорт, складиране и

обработка на био отпадъци, опасни отпадъци, батерии и излязло от употре-

ба електронно оборудване и много други.

"Всички предлагани от Мева България стоки са с произход Европейски съюз

и са снабдени със съответните сертификати за качество и такива за по-

критие на изискуемите европейски норми", информираха от компанията.

Recycling Bulgaria представи машини на Presona и ORWAK
В рамките на тазгодишното изложение Save the Planet (29-30 май) в Интер

Експо Център, София Recycling Bulgaria представи шведските хидравлични ба-
лиращи системи Presona, приложими при широк спектър продукти – всякакъв
тип хартия, фолио, алуминиеви кенове, PET бутилки, битови отпадъци и други.

„Една машина може да бъде използвана за балиране на различен тип мате-
риали в зависимост от зададената й програма, което прави машината изклю-
чително гъвкава и полезна в рециклиращата индустрия.

Нашият асортимент от машини е доста обширен, но няма как да покажем
и изложим всичко. Тази година на изложението ще представим и пресите на
ORWAK за балиране на хартия, картон, найлон и други отпадъци ги редуцират
до 90%. Идеални са за ежедневно контролиране на отпадъците, като ги пре-
връщат в компактни бали, заемащи малко място и спестяващи средства от
транспортирането им.

Широко приложение намират и сепараторите на Titech, които могат да
отделят всякакъв вид материал, в зависимост от нуждите на клиента. Те са
инфрачервени, индукционни, оптични и ренгенови. Представихме и така попу-
лярните напоследък компостообръщачи. Те са на немската фирма Backhus и са
широко използвани в цяла Европа и света“, коментираха от компанията.

Евротех започна сътрудничество с австрийската компания ANDRITZ Separation
Фирма Евротех обяви началото на сътрудничеството си за българския

пазар с компанията ANDRITZ Separation, която е част от австрийския кон-

церн ANDRITZ.

Фирмата произвежда освен камерни, винтови и лентови преси, центрофу-

ги, декантери, изсушители, решетки и пясъчни филтри, сепаратори.

"Продуктите са известни на специалистите от цял свят с високото си

качество и надеждност и намират приложение не само в обработката на

води, но и за други промишлени нужди като например при обработка на био-

маси", коментираха от българската компания.

281,4 млн. евро за нови проекти в областта на околната среда и климата от ЕК
248 нови проекта по програмата LIFE+ бяха одобрени за финансиране от

Европейската комисия. Те обхващат дейности в областта на опазването на
природата, изменението на климата, политиката в областта на околната среда
и информацията и комуникацията по екологични въпроси във всички страни от
Съюза. Общите инвестиции са на стойност 556,4 млн. евро, от които 281,4 млн.
ще бъдат предоставени от ЕС. В Европейската комисия са получени общо 1159
предложения в отговор на последната покана с краен срок септември 2012 г.

В направлението LIFE+ Политика и управление в областта на околната среда
са подадени 743 проекта, които са пилотни проекти и представят новаторски
идеи, технологии, методи и инструменти, свързани с политиките. 146 от тях
са одобрени от ЕК за финансиране. По този компонент на програмата Коми-
сията ще предостави над 34,6 млн. евро за 29 проекта, които са пряко насо-
чени към борбата с изменението на климата. Сред останалите важни области
са водите, отпадъците и природните ресурси, химическите вещества, градс-
ката среда, почвите и качеството на въздуха. Четири от проектите са свързани
с повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с природата и биораз-
нообразието, а шест проекта са насочени към други екологични въпроси като
изменение на климата, ресурсна ефективност и предотвратяване на крайб-
режното замърсяване.

Чрез проектите по LIFE+ Природа и биологично разнообразие се подобрява
природозащитният статус на видове и местообитания, застрашени от изчез-
ване. От 258 получени предложения Комисията избра за финансиране 92 про-
екта на партньорства между природозащитни организации, държавни органи
и други организации.



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 2/2013 9

бизнес

На 20 юни т. г. в офиса на ВиВ
Изоматик в София се състоя презен-
тация на тема "Решения от Phoenix
Contact за автоматизация на водния
сектор". Водещ на събитието бе
Кристоф Фестерфеле, специалист
от поделението на Phoenix Contact за
градска инфраструктура.

В рамките на презентацията бяха
представени продукти на компания-
та, които намират приложение в
контрола и управлението на систе-
ми за водния сектор. Phoenix Contact
предлага пълна гама продукти за
автоматизация на ВиК мрежи - мо-
деми, PLC, захранвания, редови кле-
ми, защити от пренапрежение и ин-
терфейсни модули. Специално внима-
ние бе обърнато на рутера mGuard
за отдалечена комуникация между
различни устройства от системата,
който е напълно комуникационно
съвместим и с устройствата на
други производители.

Освен стандартните характери-
стики бяха изтъкнати гъвкавите
функции на Phoenix комуникационните
модули с вградена SHDSL комуникация,
които могат да предават Ethernet
сигнал по комуникационни кабели. Бяха
разгледани и специални 3G GPRS
модеми с вграден уеб базиран интер-
фейс. Всички устройства на Phoenix
Contact са с предварително гаранти-
рана висока степен на защита от
неоторизиран достъп до системата.
Беше обърнато внимание и на конт-
ролера ILC 150 GSM/GPRS, с интег-
риран GPRS модем. В допълнение към
това Phoenix предлага приложението
PC Worx за програмиране на устрой-
ствата по стандарт IEC 61131-3,
което ги прави лесни за управление и
конфигурация от специалистите.

Бяха представени и различните
класове комуникационни контролери
на Phoenix. Отличителна черта на
всички е, че позволяват присъединя-

ване на до 63 допълнителни модула
с различна функционалност.

"Нашата философия е да работим
със стандарти, които са утвърде-
ни сред производителите на авто-
матизация и добре познати на по-
требителите. Така за клиентите е
лесно да боравят с нашата апарату-
ра. Друго наше предимство е, че
всички наши контролери са с вгра-
ден Ethernet комуникационен порт, а
при някои от тях има и възможност
за добавяне и на sd карта, което
гaрантира съхранението на инфор-
мацията дори и при повреда в устой-
ството", разказаха организаторите.
"Богатата ни продуктова гама по-
зволява цялостно изграждане на една
модерна и сигурна система за управ-
ление на ВиК мрежата. А допълнител-
ните предварително вградени функ-
ции на нашите устройства и способ-
ността им да комуникират чрез
много комуникационни стандарти ги
прави приложими за разширяване и
подновяване на вече съществуващи
системи", допълниха те.

ВиВ Изоматик представи решения
за автоматизация на водния сектор

ViV Isomatic introduced automation solutions for the water sector

ВиВ Изоматик представи решения
за автоматизация на водния сектор
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    края на миналата година влезе

в сила Наредбата за управление на

строителните отпадъци и за влага-

не на рециклирани строителни мате-

риали. С наредбата се регламенти-

рат предотвратяването и огранича-

ването на замърсяването на възду-

ха, водите и почвите, както и огра-

ничаването на риска за човешкото

здраве и околната среда в резултат

на третирането и транспортиране-

то на строителните отпадъци (СО),

както и създаването на екологосъ-

образна система за управление и

контрол на дейностите по събира-

не, транспортиране и третиране на

СО. В документа са посочени изиск-

ванията за влагане на рециклирани

строителни материали в строител-

ството и изискванията за управле-

ние на СО в процеса на строител-

ство и премахване на строежи.

Целта на наредбата е да се пре-

дотврати и минимизира образуване-

то на СО; да се насърчи рециклира-

нето и оползотворяването на СО; да

се увеличи употребата на рецикли-

рани строителни материали и да се

намали количеството на депонира-

ните СО. Наредбата се прилага за

отпадъците от строително-мон-

тажни работи, независимо от кате-

горията на строежа, съгласно чл. 137

ал. 1 от ЗУТ, за отпадъците от раз-

рушаване на строежи и за рецикли-

рани строителни материали. Отно-

шението и дейността към отпадъ-

ците се подчинява на определен при-

оритетен ред, като се започне от

ограничаване създаването на стро-

ителни отпадъци и се премине през

повторна употреба, рециклиране и

енергийно използване.

Най-важният момент в нея е

въвеждането на разделно събиране

на строителните отпадъци при

строеж и деконструиране на сгради.

В нормативния документ е посоче-

но, че "при извършване на СМР и пре-

махване на строежи задължително

се разделят по вид и се предават за

последващо материално оползотво-

ряване строителни отпадъци в ко-

личества" по определени лимити.

Това се осъществява чрез подготов-

ка и изпълнение на План за управле-

ние на строителните отпадъци

(ПУСО) на обекта. Планът не се

прилага при разрушаване на сгради

с РЗП по-малка от 100 кв.м, при ре-

конструкция и основен ремонт на

строежи с РЗП по-малка от 500 кв.

м, при строеж на сгради с РЗП по-

малка от 300 кв. м.

Наредбата определя количества

за отделните дейности и видове

отпадъци от строителството. За

пътища и железопътни линии те са

80%. При строежи или разрушаване

на сгради трябва да се реализират

разделно събиране на 85% бетон и

70% тухли, керемиди и фаянсови плоч-

ки. Процентът е още по-висок при

желязото и стоманата – 90%.

Списъкът на строителни материа-

ли е дълъг и по кодове. При строежа

на магистралите се търси постига-

не на 80% повторна употреба на

асфалтови и принадлежащите инер-

тни материали от основния път.

В наредбата са въведени задълже-

ния за влагане на рециклирани стро-

ителни материали в строежи, финан-

сирани с публични средства в коли-

чества: за строителство на сгради

– 2%; за строителство на пътища –

10%; за ремонт на пътища – 3%; за

други строежи от техническата

инфраструктура – 8%; за обратни

насипи – 10% подготвени строител-

ни отпадъци.

Нормативният документ регла-

ментира и минималните изисквания

към системата за производствен

контрол при рециклирането на СО.

Така например операторът на пло-

щадката трябва да разработи, вне-

дри и поддържа система за производ-

ствен контрол в съответствие с

дейностите, които се извършват на

площадката и с декларираните тех-

нически спецификации (БДС, БДС ЕN,

БТО), по които се произвеждат

строителните продукти. В случай че

на площадката се произвеждат про-

дукти от оползотворени СО, опера-

торът на площадката за подготов-

ка за оползотворяване и/или рецик-

лиране трябва да създаде и да под-

държа и система от техническа

документация съгласно изисквания-

та на Регламент (ЕС) 305/2011 г. на

Европейския парламент и на Съвета

от 9 март 2011 г. за определяне на

хармонизирани условия за предлага-

нето на пазара на строителни про-

дукти и за отмяна на Директива 89/

106/ЕИО на Съвета.

Площадката задължително тряб-

ва да притежава спецификация на

приеманите отпадъци, в която под-

робно са записани изискванията към

отпадъците, които могат да бъдат

приемани (незамърсени бетонни и

стоманобетонни късове, разделно

събрани керамични фракции, състо-

ящи се от керемиди и тухли, асфал-

тобетон от реконструкция и осно-

вен ремонт на пътища, скални мате-

риали от основни и подосновни пла-

стове на пътища и др.)

В задълженията на оператора на

площадката е включено и създаване

и поддържане на процедури за обуче-

ние на целия персонал.

Management of construction waste and use of recycled

building materials decree

Наредба за управление
на строителните отпадъци
и за влагане на рециклирани
строителни материали

Наредба за управление
на строителните отпадъци
и за влагане на рециклирани
строителни материали

В
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  а 10 и 11 юни т. г. в курорта

Слънчев бряг се проведе семинар "ИТ
решения и автоматизация за модер-

ни ВиК услуги", организиран от

Българската асоциация по водите

(БАВ). В него 7 водещи фирми от

областта на информационните тех-
нологии представиха своите продук-

ти и услуги пред представители на

15 ВиК дружества и индивидуални

членове на БАВ.

Семинарът беше открит от
председателя на БАВ инж. Иван

Иванов. Той изтъкна важността на

иновациите и ИТ решенията за раз-

витието на водния сектор, за кои-

Проведе се семинар "ИТ решения
и автоматизация за модерни
ВиК услуги"

то ще са нужни огромни средства.

Инж. Иванов представи накратко

интегрирания проект за
водния цикъл на Габрово
в който е включено разработването

и поддържането на географска ин-

формационна система (ГИС) за ВиК
мрежата в града.

Фирма Давид Холдинг, представе-

на от изпълнителния си директор

Бальо Динев и експертите Кирил

Василев и Мариян Жеков, изнесе 4
презентации пред участниците в

семинара, покриващи основните ас-

пекти от дейността на компанията.

„От основаването си през 1996 г.

фирмата разработва, внедрява и
поддържа софтуерни решения и про-

фесионални услуги, насочени към

оптимизация на бизнес процесите и

повишаване на ефективността на

информационните системи“, споде-
лиха представителите на Давид Хол-

динг. Бяха представени различните

модули, а в

презентацията на
Archimed GIS
беше показана водопроводната мре-

жа на град Раднево, организирана в

графични слоеве с елементи тръби,

шахти, кранове, водомерно стопан-
ство на сградните отклонения и т.н.

За всеки графичен елемент бяха

представени електронните докумен-

ти в системата Archimed GIS. „Те са

от различни типове с възможност за

"IT and automation solutions for innovative water and
sewage technologies" seminar

Проведе се семинар "ИТ решения
и автоматизация за модерни
ВиК услуги"

Н
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съхраняване на различни атрибутни

данни и неограничено количество

сканирани оригинални документи,
документни файлове, файлове с елек-

тронни таблици и др. Възможности-

те за допълване на видовете съхра-

нени данни са неограничени, като

системата много лесно се настрой-
ва за различни нужди, както и из-

пълнение на бъдещи задачи и нови

изисквания. Същият подход се изпол-

зва за канализационната мрежа,

като електронните документи
съдържат други атрибутни полета

с информация, специфична за тази

мрежа. Обхванат е и въпросът за

съхранение на електронни докумен-

ти към сгради или самостоятелни
обекти в сгради към кадастъра за

целите на проектиране на нови

отклонения, нови проекти и измене-

ния и т. н. Съхраняват се молби, пред-

варителни договори, проектозапове-
ди, разрешения за проектиране и

други.

Сред най-важните функции на

системата е създаването на графич-

ни анализи по събраните електрон-
ни документи. Тук възможностите

са: търсене по атрибутни полета,

създаване на точкови обекти по

координати от електронни докумен-

ти, графично показване на резулта-
тите от търсене и анализ. Възмож-

ностите за вземане на качествени

решения на базата на натрупаната

информация и бързото и точно ана-

лизиране е и най-важното приложе-
ние на системата“, разказаха от

компанията.

Петя Иванова, мениджър страте-

гически клиенти във Виваком (БТК),

представи ефективни решения за
комунални услуги, включително във

водния сектор, което се обуславя от

необходимостта от информационни

системи за ВиК услугите и инфра-
структурата. Конкретни проекти

вече са внедрени в Софийска вода и

в напоителните системи (дистанци-

онен контрол и управление на водни

ресурси).
Добромир Молдованов от фирма

ВАТО БГ обясни използването на

технологията GPRS/GSM
при инсталиране на пасивни устрой-
ства за дистанционно събиране на

физически данни за мрежата (дебит,

налягане и ниво), както и при актив-

ни устройства за управление на

съоръжения (регулатори, помпи).
Д-р инж. Асен Асенов от Интер-

тех Проект представи системи за

мониторинг и автоматизация във

водния сектор, използващи главно

продуктовата гама на
фирма Endress + Hauser

Бяха включени устройства за из-

мерване на дебити в ПСОВ (разходо-

мери), измерване на дебити в откри-
ти канали, ултразвукови трансмите-

ри, измерване на дебити по магнито-

индуктивен метод, масови разходоме-

ри, измерване на ниво на течности и

насипни материали в ПСОВ, вибраци-
онни нивосигнализатори, уреди за

анализ и автоматично пробовземане

в ПСОВ, измерване на разтворен кис-

лород и мътност, рН и Redox, анализ

на азотни съединения, общ фосфор,
станции за автоматично пробовзема-

не, решения за ПСПВ (контрол на

качеството), управление на помпи,

системна платформа на Е+Н, серви-

зиране и консултации.
Николай Слутцкий, представля-

ващ свързаната с Интертех проект

американска фирма United Electric

Controls (UEC), изложи продуктовия

обхват на фирмата, основно устрой-
ства за регулиране на налягането и

температурен контрол, намиращи

приложение при управлението на

помпи и филтри.

В своя доклад (със съавтор д-р
инж. Таня Игнева-Данова), проф. Ру-

мен Арсов обясни как със средства-

та на компютърното симулиране се

прави

оценка на хидравличния
капацитет
и риска за хидравлично претоварва-

не на канализационни мрежи при

интензивни валежи. След изброява-
нето на нормативните документи,

изискващи такава оценка, беше да-

ден пример с канализационната мре-

жа в гр. Нови Искър и вариантни

решения за реконструкция.
Във втората презентация на Ви-

ваком Радосвета Калчева предста-

ви телекомуникационните услуги на

компанията, по-конкретно в полза на

ВиК сектора.

Интегрираната
платформа kVASy
(базирана на Oracle), като пример за

високотехнологично решение за ав-
томатизиране на дейностите в

предприятията от комуналното

стопанство и в частност ВиК дру-

жествата, беше представена от

Пролет Мирчеа и Бойко Бонев от
фирмата SIV.BG, дъщерно дружество

на немската фирма SIV.AG.

Георги Русев, представител на

фирмата за топлинно счетоводство

Техем, един от големите клиенти на
Виваком, докладва пред аудитория-

та за дистанционните приложения

на Техем и, по-специално, дистанци-

онното отчитане чрез мобилни уре-

ди и с GPRS пренос на данни (Techem
Smart System), както и за мониторинг

на уредите.

Светла Петрова от ЕОС Матрикс

запозна присъстващите с процеса на

обработка на просрочени задължения
чрез софтуера Matrix Collection. На-

края представителите на фирмата

Бонев Софт Одитинг Цветомира

Радева и Цветан Мотев представи-

ха интегрираната система за фир-
мено управление Ажур7, внедрена в

над 10 000 предприятия у нас.

Проф. Румен Арсов закри семинара

с пожеланието ИТ решенията да на-

мират все по-голямо място в дейно-
стта на ВиК дружествата у нас.
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Представяме Ви една комплексна ИТ-

система, специализирана в областта на ко-

муналното стопанство, която помага на

предприятията при отразяването на всич-

ки делови операции, както и при обединя-

ването на данни и интегрирането им в един-

на база. По този начин процесите могат

да бъдат оформени по-гъвкаво, по-ефикас-

но и по-прозрачно.

От практическо значение за ВиК дру-

жествата е фактурирането на потребле-

нието в kVASy® с възможността за факту-

риране на питейна и отпадна вода.  Също

така лесно могат да бъдат отразени и фак-

турирани данъците и таксите. Финансови-

ят модул в kVASy® включващ управление на

вземанията, поръчки, съоражения на абона-

тите подпомага ежедневната работа в об-

ластта на счетоводството и отчетност-

та. Модулът за управление на връзките с

клиентите kVASy®-CRM представлява ин-

KVASY® - софтуерно решение
за водното стопанство

тегрирана цялостно фирмена система за ин-

формация и мениджмънт, обхващаща и от-

разяваща всички делови процеси между пред-

приятието и клиентите и позволяваща ди-

ректен достъп до цялостната база данни на

системата. За подпомагането на поддръж-

ката и обслужването на всички технически

съоръжения и мрежи, като водопроводни и

помпени станции, водонапорни съоръжения,

водохранилища и тръбопроводи служи моду-

лът на kVASy® за управление на техническа-

та поддръжка, съдържащ се в  портфолиото

на SIV, с помощта на който ВиК-оператори-

те могат предварително и ефикасно да пла-

нират, реализират и контролират процеси-

те на техническата поддръжка.

Със софтуерната система kVASy®, SIV

предлага отраслов стандарт, който е ори-

ентиран към нуждите на клиентите и е мно-

гостранно приложим при постоянно проме-

нящи се законови условия, като същевременно

гарантира безпроблемната обработка на

всички делови процеси. Като цялостно интег-

рирана ERP-система, kVASy® обединява тър-

говската, техническата и регулиращата

перспектива в общ обзор на структурната

и процесна организация на предприятието на

клиента.

Представеното ИТ-решение може да се

опише сбито в няколко точки:

• уеб-базирана технология

• интегрирано съхранение на данни като ос-

нова на цялостния обзор върху отделни-

те процеси

• ефективно управление на връзките с

клиентите

• връзка между всички модули и функцио-

налности.

Друга значима положителна страна на

приложението е клиентско ориентираното

комплексно взаимодействие между всички мо-

дули и функции.

Стандартизираното софтуерно решение

kVASy®, утвърдено на международния пазар,

се ползва в предприятия от всякакъв мащаб

и няма ограничения относно фактурираните

количества, сектори или мощности.

Ес Ай Ви.БГ ЕООД

България, 9010 Варна

ул. "Никола Вапцаров" 3 Г, ет. 5, офис 12

тел.: +359 52960 082

e-mail: dragomira.moldovanova@siv.bg

Една от водещите софтуерни фирми в област-

та на енергетиката и водното стопанство в Гер-

мания- SIV.AG, с оглед на дълосрочната си работа

в България, основава през ноември 2006 своето

100%-во дъщерно дружество SIV.BG във Варна. Та-

ка фирмата се налага на енергийния пазар в Бълга-

рия с едно от най-новаторските софтуерни реше-

ния - интегрирания информационно-технологичен

продукт kVASy®. Предприятието предлага тази ця-

лостна IT-система, като така подпомага дружес-

твата от комуналното стопанство при изпълне-

нието на работните операции и бизнес процеси.

KVASY® - софтуерно решение
за водното стопанство
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  т 1 януари т. г. всички админи-

стративни, стопански и производ-

ствени сгради, както и ползватели-

те на търговски обекти в населени-

те места с над 5000 жители и курор-

тни комплекси са длъжни да събират

разделно отпадъците си и да ги

предават на лица, притежаващи

разрешение за дейности с отпадъ-

ци. На разделно събиране и предава-

не подлежат отпадъци от хартия и

картон, стъкло, пластмаса и мета-

ли, упоменати в ал. 2 на чл. 33 от ЗУО

обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г. Пре-

даването може да се извършва само

въз основа на писмен договор с лица,

притежаващи разрешение за из-

вършване на дейности с отпадъци.

За изпълнение на това задължение

всички собственици или ползватели

на търговски обекти, както и отго-

ворните лица за всички производ-

ствени, стопански и администра-

тивни сгради имат възможност да

сключат договор с фирми, притежа-

ващи разрешение или регистрацио-

нен документ за дейности с отпадъ-

ци, посочени в чл. 35 от ЗУО, както

и организации по оползотворяване на

отпадъци от опаковки.

„Въвеждането на това изискване

в никакъв случай не означава да се

променя цялостно организацията на

дейността на търговските обекти,

като се закупуват или поставят

специални съдове за сметка на

търговеца или се влагат други допъ-

лнителни инвестиции. Сключването

на договор също не е задължително.

На първо място, трябва да бъдат

изяснени редът и условията за орга-

низиране на системите за разделно

събиране на същите потоци отпадъ-

ци от домакинствата, които след-

ва да бъдат разписани в съответна-

та наредба на общинския съвет. В

този смисъл, преди да бъдат пред-

приети действия от страна на пол-

звателите на търговски обекти и

административни, стопански и про-

изводствени сгради е необходимо те

да знаят какъв е редът и начинът на

организиране  и функциониране на

системата за разделно събиране на

територията на общината. Съще-

ствува възможността разделно

събраните отпадъци от посочените

видове обекти да се изхвърлят, из-

ползвайки съществуващите систе-

ми за разделно събиране на отпадъ-

ци от опаковки, в случай че това е

разписано в общинската наредба, без

това да води до допълнителни задъ-

лжения за сключване на отделни

договори от страна на обектите“,

заявяват от МОСВ.

„В случай че става дума за по-

големи обекти, които генерират

голямо количество отпадъци, е удоб-

но сключването на договор със спе-

циализирана фирма, притежаваща

съответния разрешителен документ

за дейности с отпадъци. В най-чес-

тия и най-удобен случай това би

могло да бъде организация по опол-

зотворяване на отпадъци от опаков-

ки, която има изградена инфраструк-

тура и работи в района на обекта“,

допълват от Министерството.

Допускани изключения
Изключение се прави за населени-

те места, в които все още не е

въведена система за разделно съби-

ране на отпадъци от домакинства-

та. В този случай търговските

обекти и административните сгра-

ди не са задължени да събират раз-

делно отпадъците, които генери-

рат до момента, в който община-

та не сключи договор с организация

по оползотворяване на отпадъци от

опаковки или не изгради собствена

система за разделно събиране на

отпадъци.

Задължения на
търговските обекти във
връзка с масово разпрос-
транените отпадъци

За търговските обекти остава

задължението за обратно приемане

на масово разпространени отпадъ-

ци от опаковки, за които има орга-

низирана депозитна или друга систе-

ма за многократна употреба, бате-

рии и акумулатори, електрическо и

електронно оборудване (ЕЕО) и гуми.

"Важно е да се знае, че за тези

дейности по обратно приемане не се

изисква издаване на разрешение. Раз-

решение не е необходимо и при пред-

варително обработване на собстве-

ни неопасни отпадъци от опаковки на

мястото на образуването им, вклю-

чително на територията на търгов-

ски обекти. В случай че изпълняват

задълженията си индивидуално, лица-

та както и всички техни дистрибу-

тори, включително лицата, извършва-

щи продажба на крайните потреби-

тели, са задължени да приемат об-

ратно на мястото на продажбата

отпадъците, образувани в резултат

на употребата на съответните про-

дукти", допълват от МОСВ.

Санкции при неспазване
на новите изисквания

За неспазване на изискването за

разделно събиране на отпадъците са

въведени санкции от 3000 до 10 000

лв. за едноличен търговец или юриди-

ческо лице. Тази глоба се заплаща в

случай, че не се събират разделно от-

падъците или не са предадени на лица,

които имат разрешение за дейност

с отпадъци. Нарушенията се конста-

тират при проверка от инспектори

от Регионалните инспекции по окол-

на среда и водите (РИОСВ) към Ми-

нистерството на околната среда и

водите, а санкциите се налагат в

зависимост от степента на наруше-

нията и количествата на отпадъци-

те, за които е констатирано, че не

се събират разделно или предават по

съответния ред.

Нови изисквания към
разделното събиране на
отпадъци и тяхното предаване

New requirements for separate collection of wastes and

their transportation

О

Нови изисквания към
разделното събиране на
отпадъци и тяхното предаване
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Brenntag е световен лидер в дистрибуцията на суро-

вини за химическата промишленост.

Дивизията Третиране на води е водещ маркетингов

и дистрибуционнен канал, който предлага широк спек-

тър от продукти и индивидуални решения.

Ние предлагаме специализирана помощ в областта на

химичното и биологичното третиране на отпадни во-

ди, както на крайни  клиенти, така и на инженерингови

фирми, разработващи пречиствателни станции.

Brenntag водещи Продукти
и решения в химията за
питейни и отпадни води

Опитът ни в хартиената, хранително-вкусовата, ме-

талургичната, химическата и фармацевтичната проми-

шелност ни поставя на едно от водещите места в Бъл-

гария при решаването на различни технологични и хи-

мични проблеми, възникващи в пречиствателните стан-

ции.

Ние резполагаме с широк спектър с химикали за тре-

тиране на води, като:

• Коагуланти

• Флокуланти

• Хлорен диоксид

• Антискаланти

• Йонообменни смоли

• Активен въглен

• Нутриенти

• Перманганат

BRENNTAG Bulgaria Ltd.

1582 София, България, ж.к ."Дружба" 2, ул. "Обиколна" 21

телефон: + 359 (0) 2/926 56 77, факс: +359 (0) 2/879 32 70

моб.: + 359 (0) 88/885 23 79

е-mail: ivaylo.minchev@brenntag.bg, web:www.brenntag.bg

Brenntag водещи Продукти
и решения в химията за
питейни и отпадни води
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    исокото съдържание както на

вредни, така и на ценни за производ-

ствения процес замърсяващи веще-

ства налага предприемането на

мерки за предварително пречиства-

не на промишлените отпадни води.

От своя страна, високите изисква-

ния по отношение на качеството на

пречистените води предполага из-

ползването на разнообразни методи

за пречистване. В практиката при-

ложение намират всички традицион-

но използвани методи за пречиства-

не на отпадни води – механични,

биологични, химични. Основен крите-

рий при избора е съставът на вода-

та и най-вече видът на съдържащи-

те се замърсявания. При пречиства-

нето на отпадните води от промиш-

леността, за разлика от пречиства-

нето на битовите отпадни води,

обикновено се цели не само дости-

гане на необходимите санитарни

норми, но и понижаване на разходи-

те както за допълнително използва-

не на водата, така и за използвани-

те в промишлеността суровини.

Обикновено при пречистването на

промишлените отпадни води от

различни производствени процеси се

предвижда възможност за повторно

използване на водата и за извличане

на ценните продукти от отпадъчна-

та вода с оглед на тяхното повтор-

но използване.

Регенеративни и
деструктивни методи

Пречистването на промишлените

отпадни води може да бъде в близост

до мястото на тяхното използване,

което улеснява връщането на извле-

чените ценни вещества обратно в

производствения процес, както и

използването на пречистената вода

в рамките на предприятието. В този

случай се допуска обработената

вода да съдържа известни примеси,

които не оказват влияние при по-

вторното й използване. В случаите,

когато се предвижда водата да бъде

заустена във воден басейн, е необ-

ходимо тя да бъде пречистена до

степен, в която качеството й да

отговаря на всички санитарно-хиги-

енни норми и, съответно, да не

създава опасност от замърсяване на

водния басейн.

Методите, които се използват за

пречистване на промишлени отпад-

ни води, обикновено се подразделят

на регенеративни и деструктивни.

Регенеративните методи позволя-

ват от водата да бъдат извлечени

ценни примеси, които могат да

бъдат повторно използвани в произ-

водството. Като деструктивни се

определят методите, при които

пречистването на водата е свърза-

но с разрушаване на съдържащите се

примеси с оглед постигане на висо-

ка степен на пречистване на вода-

та.

В случаите, когато се предвижда

пречистените води да бъдат изпол-

звани повторно в рамките на пред-

Пречистване
на промишлени
отпадни води
В

Пречистване
на промишлени
отпадни води

Industrial wastewater treatment
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приятието, предпочитани са регене-

рационните методи. В качеството

на регенерационни методи за пречи-

стване обикновено се използват:

механично пречистване, включващо

филтрация, утаяване, флотация,

прецеждане; някои химически мето-

ди като коагулация и флотация; елек-

трокоагулация и други.

Използването на деструктивни

методи, които напълно разрушават

всички съдържащи се във водата

примеси, се препоръчва в случаите,

когато се предвижда заустване на

водата във воден басейн. Това е

свързано с високите изисквания към

качеството на изхвърляните отпад-

ни води, в които не се допуска нали-

чието на каквито и да е замърсява-

ния. Регенерационните методи не

винаги позволят от водата да се

извличат всички съдържащи се замъ-

рсявания. В подобни случаи също се

прибягва до използването на дест-

руктивни методи. За икономия и

намаляване на разходите често се

провежда комплексно пречистване,

което позволява да се използват и

двата метода на пречистване. В

този случай в началото се използват

регенерационни методи за пречи-

стване на водата, при което се

извличат всички възможни ценни

продукти, след което се пристъпва

към деструктивно пречистване, при

което от водата се отделят нами-

ращите се все още в нея замърсява-

ния. Най-широко използваните мер-

ки за деструктивно пречистване на

отпадните води се явяват химичес-

ките методи за пречистване.

Механично пречистване
на отпадните води

Стандартно, механичното пречи-

стване се явява предварително пре-

чистване. Основното му предназна-

чение е отстраняване на по-едрите

примеси, съдържащи се във водата

и подготовката и за следващите

етапи на пречистване като биоло-

гично, физико-химично пречистване.

Отстраняването на примесите е

посредством прецеждане, утаяване,

филтриране. Съответно, сред изпол-

званите съоръжения са: решетки,

сита, пясъкозадържатели, утаите-

ли, маслоуловители и други.

При механичното пречистване

първоначално водата се подлага на

прецеждане през различни сита и

решетки, при което се отстраняват

едрите примеси и частично нераз-

творени вещества. За отделяне на

неразтворени вещества, имащи по-

голяма или по-малка плътност в срав-

нение с плътността на водата, се

използва утаяване, при което теж-

ките частици се утаяват на дъно-

то, а по-леките изплуват на

повърхността. Утаяването като

правило се използва в съчетание с

други методи на очистка като коа-

гулация, филтрация и други.

Механичната филтрация е пречи-

стване на отпадните води, при коeто

с помощта на помпи-дозатори вода-

та се филтрира през слой филтриращ

материал. В качеството на филтри-

ращ материал се използват разнооб-

разни материали, имащи зърнеста или

пореста структура. По време на

пречистването на водата различни-

те неразтворени примеси се задър-

жат в порите или между гранулите

на филтриращия материал. Този ме-

тод се използва и като самостоятел-

на мярка за пречистване на отпадни

води в промишлените предприятия и

в съчетание с методи като химичес-

ка очистка на водата.

Механичното пречистване може

да се прилага като самостоятелен

метод в случаите, когато след това

водата може да бъде използвана в

технологичния процес или заустена

във водоем без да създава опасност

от нарушаване на неговото еколо-

гично равновесие. Във всички други

случаи механичното пречистване се

явява първият етап от процеса на

пречистване на отпадните води.

Химични и физико-
химични методи на
пречистване

Под химично пречистване на от-

падните води от промишлеността

обикновено се има предвид обработ-

ка на водата с различни химични

реагенти. Към химическите методи

се включват основно методи като

неутрализация и химическо окисле-

ние. Целта е постигане на неутрал-
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на киселинност. Сред използваните

съоръжения са реактори-смесители,

като химическата очистка може да

се извършва директно в мястото на

отделяне на замърсените води. Обик-

новено в практиката се наблюдават

основно два случая. Първият е кога-

то отпадните води имат алкален

характер, при който те се обработ-

ват с киселини до получаване на соли.

Съответно, вторият случай е кога-

то отпадните води имат кисел ха-

рактер. Тогава те се обработват с

разтвори на основи например натри-

ева или калиева основа. В резултат

се образуват разтворими или нераз-

творими соли. Неразтворимите соли

се отделят във вид на утайки.

За отстраняване на фино суспен-

дираните частици, намиращи се в

пречистваната вода, обикновено се

използват физико-химични методи.

Тук се включват процеси като фло-

тация, флокулация, коагулация. Фло-

тацията е метод за извличане на

различни замърсители от водата с

помощта на насищане на водата с

мехурчета въздух. Методът се изпол-

зва предимно за третиране на силно

замърсени отпадни води. Счита се за

много подходящ и при третирането

на индустриални отпадни води. Сами-

ят процес на флотация представля-

ва интензивно изплуване на малки

мехурчета от газ към повърхността

на течността, заедно с прилепнали-

те към тях дисперсни частици, при

което се образува слой на повърхно-

стта на пречистената вода. Флоку-

лацията и коагулацията са много

близки по своята същност методи.

При тях пречистването на водата се

основава на добавяне на реагент (ко-

агулант или флокулант), който взаи-

модейства с примесите във водата

и улеснява утаяването им. И двата

метода предполагат използването на

допълнително филтриране на водата

за отделяне на образувалата се утай-

ка.

Биологично пречистване
на промишлени отпадни
води

Когато в производствените води

се съдържат биоразградими органич-

ни вещества, се препоръчва те да

бъдат подложени и на биологично

пречистване. В зависимост от кон-

центрацията на органичните веще-

ства, биологичното пречистване

може да се проведе в аеробни или

анаеробни условия. Обикновено при

БПК5 до около 400 mg/l  пречистване-

то е при аеробни условия, а при БПК5

над около 2000 mg/l - в анаеробни

условия. При недостиг на азот и

фосфор в пречистваните отпадни

води се препоръчва те да се добавят

допълнително така, че да се изпълни

условието БПК5 : N : P = 100 : 5 : 1.

Използваните съоръжения за био-

логично пречистване основно могат

да бъдат разделени на съоръжения, в

които пречистването на промишле-

ните отпадни води протича в усло-

вия, близки до естествените и таки-

ва, в които пречистването протича

при изкуствено създадени условия.

Към първите се причисляват филтра-

ционните полета, биологичните езе-

ра и т. н. Към втората група се включ-

ват биофилтри, биобасейни и други.

Характерно за пречиствателните

съоръжения с изкуствено създадени

условия е интензивното протичане на

процеса на пречистване.
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На 19 юли т. г. официално бе даден

старт на изграждането на водната

инфраструктура на Стара Загора. В

церемонията участваха министърът

на околната среда и водите Искра

Михайлова и кметът на община Ста-

ра Загора Живко Тодоров. Проектът

"Интегриран проект за Стара Заго-

ра" е на обща стойност 40,3 млн. лева,

а финансирането е осигурено от

Оперативна програма "Околна среда

2007-2013 г." (ОПОС).

"Това е един от големите и успеш-

ни проекти по ОПОС и показва в ясни

измерения как помощта от Европей-

ския съюз може да достигне до все-

ки български гражданин и да подобри

качеството на живот", заяви ми-

нистър Михайлова на церемонията.

Тя поздрави кмета и екипа на общи-

Започна изграждането на водната
инфраструктура на Стара Загора

инфраструктура

ната, подготвила и защитила проек-

та, и допълни, че МОСВ ще съдей-

ства максимално за неговата успеш-

на реализация.

От своя страна, кметът Живко

Тодоров сподели: "С този проект ще

се завърши целият воден цикъл на

Стара Загора. До края на годината

проблемите с водоснабдяването и

канализацията на града ще бъдат

решени." Той изрази надежда, че про-

ектът ще създаде условия за нови ин-

вестииции, което пък ще повиши бла-

госъстоянието на населението. В

заключение кметът призова изпълни-

теля да приключи работата си по про-

екта съвестно и в срок.

В рамките на проекта се планира

да бъде изградена, рехабилитирана

и модернизирана около 27 км канали-

зационна мрежа и реконструирана

над 2 км водоснабдителна мрежа.

Тези дейности ще обхванат терито-

рията на гр. Стара Загора и приле-

жащите села.

Община Стара Загора е получила

от Министерството на околната

среда и водите почетен знак и гра-

мота за най-бързо преминал през

оценка европейски проект именно

заради Интегрирания воден проект

на града, информираха нейни пред-

ставители.

Започна изграждането на водната
инфраструктура на Стара Загора

Started the building of water infrastructure in Stara Zagora

На 1 юли т. г. Чавдар Георгиев,

заместник-министър на околната

среда и водите, и кметът на Монта-

на Златко Живков дадоха старт на

разширението и рехабилитацията на

ВиК мрежата на града. Проектът е

финансиран по Оперативната про-

грама Околна среда 2007-2013 г. и е

с обща стойност 55 млн. лева.

„Това не е символична първа коп-

ка по този проект. От този момент

реално започват строителните дей-

ности по изграждането на ВиК мре-

жата на града“, заяви на церемони-

ята заместник-министър Георгиев.

Той приветства гостите и отбеля-

за, че проектът на общината ще

даде възможност 50 000 души да се

почувстват като истински европей-

ски граждани.

Стартира строителството
на водния цикъл на Монтана

"Днес е исторически ден за на-

шия град. Започва работата по

най-големия проект на града ни

през последните 100 години", от-

беляза кметът на Монтана. Той

благодари на екипа на ОП Околна

среда 2007-2013 г. и на ВиК дру-

жеството за работата и подкре-

пата, които оказват по подготов-

ката на проектните дейности. "Това,

което предстои, е свързано с изграж-

дането на нова канализационна мре-

жа с дължина 42 км и подмяна на во-

допроводната по улици с обща дължи-

на 16 км. Половината от улиците на

Монтана са със сменени водопрово-

ди, поради което подлежащите за

подмяна са по-малко", допълни той.

Златко Минков подчерта още, че

чрез реализацията на проекта ще

бъде постигнато екологосъобразно

отвеждане, пречистване и после-

дващо заустване на битовите от-

падни води на град Монтана, ще се

подобри жизнената среда и ще

бъдат редуцирани рисковете за

здравето на населението, а освен

това ще се осигурят нови работни

места.

Изпълнител на проекта е Обеди-

ение Монтана 2012, а срокът за

окончателното му финализиране е 15

месеца – т. е. септември 2014 г.Started the building of water cycle in Montana

Стартира строителството
на водния цикъл на Монтана
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Автоматизирани
системи
за управление на
водоснабдяването

Автоматизираните системи за

управление на технологичните про-

цеси на водоснабдителните систе-

ми са предназначени за оперативен

контрол и управление на техноло-

гичните процеси в съответствие с

приетите критерии. Целта им е

осигуряването на надеждна и беза-

варийна работа на водоснабдител-

ните системи при минимални експ-

лоатационни разходи, подобряване

на качеството на водоснабдяване-

то, намаляване на субективния фак-

тор и не на последно място намаля-

ване себестойността на продукци-

доц. д-р Венелин Яков,
РУ "А. Кънчев"

Automated systems for water management

Автоматизирани
системи
за управление на
водоснабдяването
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ята – водата.

Автоматизираните системи за управление на водо-

снабдяването (АСУВ) изпълняват няколко основни фун-

кции:

Функция „Безопасност“  включва защита на обслуж-

ващия персонал, електродвигателя и помпата. Тази

функция е основна и абсолютно задължителна пред-

вид високата цена на съоръженията. Реализацията на

тези задачи се осъществява с подходящ избор на

пусково-защитна апаратура, предварителен анализ на

вероятните аварийни режими и внедряване на съвре-

менни електронни защитни устройства. Понастоящем

такива се използват в повечето ВиК дружества – ВиК

Русе, Плевен, Ловеч, Разград, Търговище, Исперих, Куб-

рат и др.

Функция „Плавно пускане и спиране“ на помпените

агрегати за избягване на хидравличните удари в систе-

мата и намаляване износването на агрегатите. Реша-

ването на тази задача е актуална цел и тя се постига

с внедряването на електронни софтстартери на много

места в страната (ВиК Силистра, ВиК Търговище и др.).

В резултат на това рязко се снижава аварийността по

водопроводната мрежа.

Функция „Регулиране на скоростта на помпен агре-

гат“ с цел поддържане на постоянно налягане или дебит

в системата. Изключително актуална функция, която

предстои да бъде използвана с цел намаляване на енер-

гийните и водни загуби. Доказано е, че при внедряване

на система за поддържане на постоянно налягане във

водопреносната мрежа, хидравличните загуби намаля-

ват драстично. За информация в България понастоящем

те превишават 60% от изпомпваната вода.

Функция „Контрол и регулиране на хидравлични пара-

метри“. Тази функция се прилага масово за контрол и

регулиране на ниво във водоеми и резервоари, при което

най-често управлението на пусково-спирачните режи-

ми се осъществява автоматично без участие на опера-

тор.

Функция „Локално групово управление на помпени

агрегати“. Представлява система за локална автома-

тизация на помпени станции с използване на PLC (про-

грамируеми логически контролери). Най-често към из-

граждане на такива системи се пристъпва при модер-

низация на съществуващи релейно-контакторни системи

за управление на група от помпени агрегати. Прилагат

се масово в повечето обекти на територията на стра-

ната.

Функция „Дистанционно управление и контрол на

силовите агрегати и параметрите на помпени станции“.

В повечето ВиК дружества е внедрена система за ди-

станционен контрол, базирана на УКВ радиовръзка и

терминални устройства с микрокомпютърно управление.

Най-високо ниво на дистанционното управление се ре-

ализира посредством SCADA (компютърно базирани) си-

стеми, които позволяват директно управление и конт-

рол от персонални компютри. В повечето случаи изграж-

дането на такива системи е йерархично реализирано, с

пренос на информация в различни посоки. В тези систе-

ми е задължително въвеждане на единна система за

пренос на информация по индустриални мрежи за кому-

никация: Profibus, Modbus и др.

Функция „Диагностика, статистическа обработка

на данни, контрол на енергийни и икономически пара-

метри“. Може да се смята, че това е надграждане на

предходната функция, която се разширява с допълни-

телни технически средства (разходомери, електроме-

ри, фазови анализатори, специализирани модули за

пренос на информацията), специализиран софтуер, с

помощта на който се анализират: разход на вода; раз-

ход на електроенергия; фактор на мощността; к.п.д.

на електродвигател; к.п.д. на помпен агрегат и др. При

залагане на тази функция може да се прогнозира мо-

ментът на ремонт на помпен агрегат, реконструкция

на помпена станция и др. организационни мероприятия.
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С помощта на създадени за целта

софтуерни продукти, най-вече в

среда „Matlab“, може с висока точ-

ност да се прогнозират параметри-

те на настройка на електронните

защити, времената на настройка на

времевите релета в пускателите

„звезда/триъгълник“ и софтстар-

терите, граничните стойности на

тока и т. н.

Обем и степен на
автоматизация на
водоснабдителните
системи

Според степента на автоматиза-

ция се различават обекти с частич-

на, комплексна и пълна автоматиза-

ция.

При частичната автоматизация

се управляват дистанционно или ав-

томатично само отделни машини

или агрегати, които нямат връзка с

други производствени процеси. Това

е първият етап на автоматизация.

При комплексната автоматизация

целият комплекс от производстве-

ни операции се осъществява по пред-

варително разработени програми с

автоматични устройства, обедине-

ни в обща система на управление. Чо-

векът само наблюдава хода на про-

цеса, анализира неговите показате-

ли и избира режима на работа на

оборудването. Пълната автомати-

зация е последният етап от авто-

матизацията на производството,

при който целият комплекс от опе-

рации, включително и изборът на

оптималния режим на работа на

системата, се извършва автома-

тично без участието на човека.

Обемът на автоматизацията се оп-

ределя от броя на операциите, про-

цесите и устройствата, чието уп-

равление се осъществява със сред-

ствата на автоматиката. Нивото

на автоматизацията зависи от

степента на използваните техни-

чески и програмни средства при

реализацията на системата.

Релейно-контактни
схеми за автоматизация
на помпени станции

Все още в експлоатация се нами-

рат релейно-контактни системи за

управление на обекти във водоснаб-

дяването. Въпреки наличието на

доста физически и морално остаре-

ли модули в системите, такива се

използват в редица общински и

държавни ВиК дружества, като ос-

новната причина е недостигът на

финансови средства за модернизация

и поддръжка. Въпреки това при

съблюдаване на някои основни прави-

ла експлоатацията може да бъде

успешна и да съдейства за постига-

не на основната цел – безаварийно

водоснабдяване. Основната конфигу-

рация на тези станции се свежда до

управление на две или четири пом-

пени агрегати, като един или два от

тях са основни, а другите – резерв-

ни.

При помпените станции се авто-

матизират следните процеси: зали-

ване на помпите; пускане и спиране

на помпите в определена последова-

телност; отваряне и затваряне на

ел. задвижките в определен ред; из-

ключване на работна (при нарушение

на работата) и включване на резер-

вна помпа; контрол на работата при

помпените агрегати и предаването

Източник: НЕК
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на данни в диспечерския пункт; тех-

нологична защита; пускане и спира-

не на дренажните помпи; отопление

и вентилация на помпената станция;

охрана на помпената станция и ре-

зервоарите от външни лица.

При необходимост се предвижда

и регулиране на налягането и водно-

то количество посредством дросе-

лиране или чрез изменение на скоро-

стта на въртене на помпата.

Една водоснабдителна система

може да бъде проектирана на висо-

ко научно-техническо ниво и изпълне-

на с много добро качество. Ако оба-

че тя не се експлоатира правилно,

може да се появят различни наруше-

ния в работата й с протичащите от

това последствия, по-важните от

които са: намаляването на произво-

дителността на системата; нара-

стването на загубите на вода; на-

рушаването на екологичните норми

и като краен резултат – нанасяне-

то на големи материални щети.

Групово управление на
помпени агрегати –
пример за ръчно
управление с най-често
възникващи проблеми

На фигура 1 е представена блоко-

ва схема на съществуваща помпена

станция за водоснабдяване на обект

(Златна Панега) в начален етап от

експлоатацията. Схемата е изцяло

релейно-контакторна. Обект на уп-

равление на помпена станция Злат-

на Панега са четири хоризонтални

помпени агрегати – ПА1, ПА2, ПА3,

ПА4. Те засмукват вода от езеро, на

чийто бряг са разположени и я пода-

ват по тръбопровод към напорен ре-

зервоар – НР, разположен на есте-

ствено възвишение край града. Меж-

ду напорния резервоар и помпената

станция има положен кабел, по кой-

то се предават сигналите от дат-

чиците за ниво – ГН, ДН. Помпените

агрегати са еднакви по тип и мощ-

ност на електродвигателя - 450Д90

+ АД 630 kW, 6 kV, което означава:

450 – дебит на помпата в л/с; Д –

центробежна едностъпална дву-

странно засмукваща; 90 – напор на

помпата в метри; АД 630 kW, 6kV –

асинхронен двигател с мощност 630

kW и напрежение 6 kV.

Включването и изключването на

електродвигателя се осъществява

с маломаслен прекъсвач. Захранване-

то на помпената станция е с напре-

жение 20 kV, като за всеки помпен

агрегат има трансформатор 20/6 kV,

1000 kVА. Маломаслени прекъсвачи

има монтирани преди и след всеки

трансформатор,  т. е. на 20 kV и 6kV.

Защитите на електродвигателите

са изпълнени с токови релета, вклю-

чени с токови трансформатори в

силовата верига, като се следят

токовете на двете фази. Тази защи-

та не е достатъчно надеждна и

защитава основно двигателя без да

осигури ефективна защита на сама-

та помпа. Когато помпата подава

вода двигателя е натоварен като се

Фиг. 1.
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следи работния ток да не превиша-

ва номиналния. Съществува и ситу-

ация, при която двигателят работи,

но помпата не подава вода, т. нар.

сух ход. При такава ситуация е не-

обходимо аварийно изключване на

помпения агрегат. Причини за това

положение могат да са въздух в пом-

пата, затворен шибър на напора или

смукателя, останала ел. задвижка в

затворено положение и др. При вся-

ка от тези ситуации помпата спи-

ра да подава вода, наличната в нея

завира и ако няма намеса от авто-

матиката или обслужващия персонал

може да се стигне до сериозни про-

блеми.

Друг възможен проблем е ако вед-

нага след включването на електро-

мотора от пускателя (СУ), помпата

започва да подава вода във водопро-

вода при пълен дебит и е налице

сериозен хидравличен удар и пуск на

електродвигателя под товар. Това

ка на празен ход.

Ако цялата система за управление

е релейно-контакторна и е изпълне-

на с морално и физически остарели

материали, налице са множество

откази на системата и затруднен

ремонт поради несъответствие на

габарити и на някои характеристи-

ки на нови и стари апарати, то като

първа стъпка в автоматизацията на

е сериозен недостатък на така

съществуващата система. Решение

за тези проблеми е монтиране и

включване в управлението на ел.

задвижка. С нея хидравличният удар

и тежкият пусков режим на елект-

ромотора ще се намалят значител-

но, защото подаването на вода във

водопровода ще става постепенно

и двигателят ще тръгва на практи-

Фиг. 2.
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помпената станция е управлението

на пусково-спирачните режими с

използване на ел. задвижки на напор-

ния тръбопровод и автоматично

управление на режима на работа по

нивото в напорния резервоар, а също

така превключване на режима на

работа – основен, резервен.

На фиг. 2 е показана технологич-

на схема, на която от четирите

помпени агрегата работят един или

два, а другите са в резерв. В проце-

са на работа всеки агрегат преми-

нава от работен в резервен режим

и обратно. Разделени са на две гру-

пи: помпен агрегат 1 и помпен агре-

гат 2 са първа група, а три и чети-

ри втора. В напорния резервоар са

разположени датчиците за ниво,

необходими за управлението на пом-

пите. Всяка група има отделни дат-

чици за горно и долно ниво в резер-

воара. Смисълът от тези датчици

е, че при достигане на горно ниво

помпата спира, а след отливане на

долното ниво включва.

Електрическото табло може да

бъде изпълнено с конвенционални

релейно-контактни елементи, но

може и да се модернизира с използ-

ване на програмируеми логически

контролери – PLC. Всеки помпен аг-

регат се управлява от собствена

система за управление СУ (СУ1, СУ2,

…), която пуска и спира електрод-

вигателя на помпата, а също така

управлява логически ел. задвижката

(СУ1.1, СУ2.1…), за да осигури пус-

кане на празен ход на двигателя, а

също така преди спиране да затво-

ри напорния тръбопровод. Това е

необходимо за премахване на хидрав-

личните удари. Основен проблем в

експлоатацията на тези съоръжения

възниква при аварийното спиране на

агрегатите, когато задвижката

остава отворена поради неизпълне-

ние на заложения алгоритъм. В този

случай за затварянето на ел. задвиж-

ката се използва резервно акумула-

торно захранване или предварител-

но зареден капацитет, оразмерено за

еднократно затваряне. Интерфейс-

ният блок осигурява дистанционно-

то управление, което може да се

осъществи по проводна връзка или по

ефир с въвеждане на терминални

радиоуправляеми модеми.

Автоматизация на
помпени станции с PLC

При автоматизацията на помпени

станции с PLC е необходимо да се

спазват определени правила, които са

свързани с правилната и безотказна

работа на апаратурата. Първо е

необходимо да се формулира правил-

но алгоритъмът на работа, да се

съставят таблиците на входовете и

изходите, да се класифицират по вид

– цифрови и аналогови, да се избере

оптималният вид и конфигурация на

контролер или група от контролери,

разработка на приложния софтуер,

визуализация на програмния продукт

и накрая - реализация на пусково-на-

ладъчните операции.

Статията продължава в следващ брой на сп.

Екология & Инфраструктура, в който ще

разгледаме възможностите за дистанцион-

но автоматично управление на водоснабди-

телни обекти.

Източник: НЕК
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How do you evaluate your
overall participation at the
exhibition? Did it justify
your prior expectations?

AMCON Inc as a Japanese company and

its European subsidiary AMCON Europe s.r.o.

based in Prague, Czech Republic, were very

satisfied with our participation in Water Sofia

2013, we met many potential and hopefully also

future business partners. This was our goal to

establish business relationships. I need to say

that people in Bulgaria are very nice and it was

pleasure for us to introduce them to our

Japanese product "The VOLUTE Dewatering

Press" which is designed to dewater various

kinds of industrial and municipal sludge.This

dewatering process can reduce the disposal

costs by up to 75%.

We have never exhibited or even visited any

trade fair in Bulgaria before so we were full

of expectations. First of all, I would like to say

that Inter Expo Centre was easily reachable

by metro and the location was great and not

far from the city centre. The matter of fact is

that due to this location we expected to see

more visitors during the exhibition. But we

suppose that in near future the interest about

environmental trade fairs will increase

dramatically as the new EU operational

programme will come into force. Secondly, the

variety of the exhibitors and visitors was wide,

so we met many people from different kinds

of industry which was great exposure for us.

In general the exhibitions met our

expectations and we will be more than glad if

we could participate next year again.

What was the highlight of
your participation in
WATER SOFIA 2013?

Well, it is hard to say what was the highlight

of our participation, we would say that the

Interview with Martin Witmer, Sales Director, and Milan Proks, Sales Representative of AMCON Europe

For more detailed information and reselling

opportunity please contact our European office:

AMCON Europe s.r.o.

Chrastany 207, 25219 Praha-zapad,

Czech Republic

Phone: +420 211 150 122

E: milan.proks@amcon-eu.com

www.amcon-eu.com

People showed interest and
understood the necessity and
the importance of our products

People showed interest and
understood the necessity and
the importance of our products

highlight would be if someone bought our

exhibiting unit directly during trade fair, but it

didn't happen so we have to wait for selling

our exhibiting unit until Water Sofia 2014.

However we believe that we will sell at least

a 3 units from the Czech Republic to Bulgarian

customers before Water Sofia 2014! It is

important to say that we have a testing unit so

if anyone wants to test - it is possible (fee must

be paid). Another thing is that we will sell our

units directly from our factory in Prague until

we find a distributor in Bulgaria.

Anyway we would say that the highlight was

all those meetings with visitors to our stand and

the interesting discussions with them about

sludge dewatering and its advantages. It was

a pleasure to explain to the visitors the benefits

of our unit and then the benefits of sludge

dewatering in general. It satisfied us when

people showed interest and understood the

necessity and the importance of not only the

sludge dewatering for the environmental cycle

of water but also of the savings that can be

delivered for the customers by sludge

dewatering.

Here are a few outstanding
benefits that VOLUTE
Dewatering Press provides:
•24 hours automated operation

VOLUTE Dewatering Press with its clog-

free design operates fully automatic for 24

hours and it only requires periodic

inspection and chemical replenishment.

•Low operational costs

Energy efficient design of VOLUTE

Dewatering Press requires power

consumption as low as 0.2kW and water

consumption as low as 24 L/h. Maintenance

requirement is only 5 minutes per day.

•Clog-free construction

Built-in self-cleaning system handles oily

sludge without clogging and requires no

rinsing water to prevent clogging.

•Strong resistance to oily DAF sludge

VOLUTE Dewatering Press out-performs any

other sludge dewatering equipment when it

comes to dewatering oily flotation sludge

thanks to the self-cleaning filtration drum.

•Easy maintenance

A partial overhaul of the dewatering drum

is a half-day work and it can be undertaken

on site easily.

•Wide variety of sizes

VOLUTE Dewatering Press comes in a

variety of sizes suitable for small septage

(50 PE) as well as large-scale wastewater

treatment plants (over 100 000PE). All units

have very small footprint.

•No pre-thickening required

Volute takes 0.2% thin sludge without pre-

thickening. Therefore, no pre-thickening

process is needed. Thus, investment costs

for auxiliary equipment such as tanks, pipes,

pumps for WwTP can be minimized.  It can

even filter raw wastewater.
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   кологията и опазването на окол-

ната среда са сред приоритетните

цели в политиката на ЕС, което пре-

допределя строгите законодателни

изисквания в областта към страни-

те членки. Разработените ефектив-

ни практики и стратегии за контрол

най-общо могат да се обединят под

названието системи за управление на

околната среда (СУОС). Тези систе-

ми стават все по-популярни и у нас,

наред със системите за управление

на администрацията, производства-

та, безопасността при работа, бе-

зопасността на храните и др.

Системите за управление на окол-

ната среда са базирани на точни и

ясни стандарти и внедряването им е

гаранция за качество на предлагания

продукт или услуга. Чрез използване-

то на техники за управление по окол-

на среда организациите могат да

намалят използваните ресурси, от-

падъците и разходите, като в също-

то време увеличат ефективността

си и подобрят имиджа си като орга-

низация.

Същност на СУОС
Системата за управление на

околната среда е част от система-

та за фирмено управление. Тя включ-

ва структурата, планирането, от-

говорностите, практиките, проце-

дурите, процесите и ресурсите за

формиране на фирмена екологична

безопасност. Системата предста-

вя екологичните рискове, както и

възможностите за управлението им.

Първостепенната цел на всички

СУОС е да подобрят състоянието на

околната среда чрез намаляване на

въздействието, което продуктите,

услугите и производствата на орга-

низациите имат върху околната

среда. Системата е инструмент,

който предоставя на ръководство-

то на организацията структурната

рамка за идентифициране, оценява-

не, управление и подобряване на ре-

Системи
за управление на
околната среда

Systems for Environmental Management

E

Системи
за управление на
околната среда
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зултатността й спрямо околната

среда. СУОС спомага да се осигури

прилагане на целите и задължения-

та в цялата организация така, как-

то те са посочени в политиката им

по околна среда, а служителите,

изпълнителите и доставчиците да

познават ролята и задълженията си

при подпомагане на организацията в

тяхното постигане.

Изискванията към системите за

управление на околната среда са

формулирани в стандарт ISO 14001

„Системи за управление на околна-

та среда - спецификация с ръковод-

ство за ползване“.

Фирмена екологична
политика

В етапа на разработване на СУОС

управлението на фирмата трябва да

дефинира фирмената екологична

политика, като идентифицира и

степенува екологичните опасности

в дейността си.

Следваща стъпка е включването

на екологичната безопасност в це-

лите на фирмената дейност и акту-

ализирането на информацията за

нивото и тенденциите на екологич-

ните опасности.

Необходимо е фирмата да отчете

изискванията на екологичното законо-

дателство при обновяване на фирмени-

те цели и да проверява съответстви-

ето на дейностите си с него.

В по-следващ етап ръководство-

то трябва да осигури необходимите

финансови, материални, трудови

ресурси за изграждане и контрол на

СУОС и да проведе обучение на пер-

сонала.

Фирмите-производители трябва

да разполагат с измервателна апа-

ратура и да извършват непрекъснат

мониторинг на производствените

процеси по отношение на генерира-

нето и емитирането на екологични

опасности. Също така, трябва да

поддържат необходимото ниво на

сигурност по отношение на защита-

та от производствени опасности,

риска за възникване на технологич-

ни аварии и инциденти, и да плани-

рат реакциите на цялата фирмена

структура при възникване на подоб-

ни ситуации.

Фирмата следва да документира

целите и задачите за всяка съот-

ветна функция и равнище. Когато

определя своите цели, тя трябва да

отчита законодателните и други

изисквания, технологичните си вари-

анти, финансовите, производствени-

те и делови изисквания, както и

становищата на заинтересованите

страни. Целите и задачите трябва

да отговарят на политиката по

опазване на околната среда.

Общата цел на фирмата се фор-

мулира в политиката по околна сре-

да. В дефинирането й трябва точно

да се съдържа какво трябва да напра-

ви, какви нива на екологична безопас-

ност трябва да достигне съобразно

възможностите си. Конкретните

цели трябва да съдържат подробно

описание на проблема, който тряб-

ва да бъде решен, какво трябва да се

направи, за да бъде постигната цел-

та последователно, стъпка по

стъпка. Няма ограничения за

съдържанието и описанието на тези

цели. Трябва да се подбере такъв

начин на формализация, който да не

предизвика други проблеми или да

поражда каквито и да е въпроси.

Съгласно ISO 14004 целите могат

да включват задълженията за:

n намаляване на отпадъците и ра-

ционалното потребление на при-

родните ресурси;

n отстраняване или ограничаване

на емисиите на замърсители в ОС;

n ограничаване на опасната продук-

ция, спазване на нормативните

изисквания за съхраняване и скла-

диране на регламентирани количе-

ства;



30 брой 2/2013  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология

n предотвратяване влиянието на

особено опасните суровини;

n минимизиране на всяко вредно вли-

яние на нови технологии и продук-

ция;

n информиране на фирмения персо-

нал и обществеността за пробле-

мите и постиженията по управле-

ние на ОС.

Резултатите от работата по

постигане на целите могат да

бъдат оценени по:

n количеството на използваните

суровини, материали и енергия;

n емисиите (въглероден двуокис);

n количеството на отпадъците от

целия производствен цикъл;

n ефективност на използването на

различни видове енергия;

n количеството на рециклираните

отпадъци;

n количеството емисии на специ-

фични замърсители – олово, цинк;

n инвестиции в опазването на окол-

ната среда и др.

Внедряване и
функциониране на СУОС

След съставянето на програма за

постигане на целите и задачите,

която съдържа отговорностите за

осъществяването на всяка функция

и средствата и времето за тяхно-

то осъществяване, компанията при-

стъпва към реализация на дейности-

те по нейното изпълнение.

Задачите, отговорностите и

пълномощията трябва да бъдат оп-

ределени, документирани и обявени.

Ръководството на фирмата следва

да осигури необходимите средства

за внедряване и контрол на СУОС.

Средствата включват и човешките

ресурси – необходимия персонал със

специализираните умения, както и

технологични и финансови сред-

ства.

Ръководството на фирмата опре-

деля един или няколко представите-

ли, които независимо от другите си

отговорности отговарят и за

въвеждането, внедряването и под-

държането на изискванията към

СУОС в съответствие с междуна-

родния стандарт ISO 14000 и изгот-

вят доклади за висшето ръковод-

ство по оценяване на работата на

СУОС и пътищата за подобряване-

то й.

Мониторинг на
дейността

Важен етап в прилагането на

СУОС са периодичните или постоян-

ни наблюдения и измервания на основ-

ните екологични характеристики на

производствените операции и тях-

ното документиране. Препоръчител-

но е фирмата да разполага с база

данни за постигнатите резултати,

отклонения и съответствието с

целите и задачите по опазване на

околната среда.

Уредите за наблюдение трябва да

бъдат калибрирани и поддържани, за

което трябва да има съответна до-

кументация. Същевременно се

въвежда и поддържа процедура за

периодична оценка на съответстви-

ето им с екологичното законодател-

ство.

Фирмите трябва да създадат и

поддържат програми и процедури за

извършване на периодични одити,

които целят да се определи дали

СУОС съответства на планираните

мерки за управление, включително

изискванията на стандарта ISO

14000 и дали е правилно внедрена и

поддържана. Резултатите от оди-

тите своевременно се предоставят

на ръководството.

Програмата за одита на органи-

зацията, включително всеки график,

трябва да се базира на степента на

важност на съответната дейност

по околна среда и на резултатите от

предишните одити. За да са изчер-

пателни, процедурите на одита

трябва да обхващат областта на

приложение, периодичността, мето-

диките, а освен това и отговорно-

стите и изискванията за провежда-

не и докладване на резултатите.

Одитите могат да се извършват от

служители на фирмите и/или от из-

брани външни лица.

За да се поддържа непрекъснато-

то усъвършенстване, пригодността

и ефективността на СУОС, а от там

и ефективността й, ръководството

на фирмата трябва през определени

интервали от време да прави прегле-

ди и да оценява. Обхватът на пре-

гледа трябва да бъде изчерпателен,

макар че е необходимо всички компо-

ненти на системата да бъдат еднов-

ременно обект на преглед по едно и

също време, тъй като прегледът

може да е твърде продължителен.

Сертифициране
Внедряването на система за уп-

равление на околната среда в съот-

ветствие с изискванията на ISO

14001 спомага за устойчивото раз-

витие на бизнеса, въз основа на оп-

ределяне на аспектите на околна-

та среда, върху които организаци-

ята оказва вредни въздействия;

въвеждане на регламент за дей-

ствие в извънредни ситуации; по-

знаване и спазване на разпоредби-

те на националното законодател-

ство в областта на екологията;

нарастване на доверието на клиен-

тите на организацията. Организа-

цията може да използва собствени

ресурси в зависимост от своята

подготвеност или да привлече не-

зависим консултант.

След като системата бъде вне-

дрена, за да може да започне серти-

фикационният процес, тя трябва да

бъде развивана и проверявана, да

притежава достатъчен обем дока-

зателства, които ще бъдат използ-

вани при сертификацията.

Сертификацията на СУОС позво-

лява на организациите да прилагат

системен подход при превръщането

на опасностите към околната сре-

да във възможности и да интегрират

грижата за околната среда като

нормална част от своята дейност

и бизнес стратегия.
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    дин от основните замърсите-

ли на атмосферния въздух е серният

диоксид. Негов основен източник са

явяват процесите, при които се

изгарят въглища, нефт и други, ко-

ито са с високо съдържание на сяра.

Естествено, като основен източник

на емисии от серен диоксид, се счи-

тат топлоелектрическите центра-

ли, работещи с фосилни горива. В ин-

дустрията източници са металурги-

ята, химическата промишленост и

други.

Възможности за
ограничаване
производството на
серен диоксид

Сред възможните методи за на-

маляване на емисиите от серен ди-

оксид в атмосферата, генерирани от

горивните процеси, са намаляване

съдържанието на сяра в използвано-

то гориво преди неговото изгаряне,

предотвратяване на образуването

на серен диоксид в процеса на горе-

не или отстраняване на серния ди-

оксид след изгаряне на горивото.

Емисиите от серен диоксид са

пропорционални на съдържанието на

сяра в самото гориво, затова и един

от най-простите начини за намаля-

ването им е чрез използването на

горива с ниско съдържание на сяра.

Обикновено съдържанието на сяра

във въглищата може да варира от

Сероочистващи
инсталации
и реализирани
проекти в България

под 0,5% до над 10% от теглото им.

Сред най-разработените до мо-

мента технологии за предотвратя-

ване образуването на серен диоксид

в световен мащаб са изгарянето в

кипящ слой (Fluidised Bed Combustion)

и процесът на интегрирана газифи-

кация с комбиниран цикъл (Integrated

Gasification Combined Cycle).

Пречистването на димните газо-

ве преди тяхното изхвърляне в ат-

мосферата също е възможен вари-

ант. Използваните технологии мо-

гат да бъдат класифицирани като

регенеруеми и нерегенеруеми и са

познати още като процес на десул-

фуризация на димните газове. Те се

определят като вторични, тъй като

целта им е да отстранят вече об-

разувани серни оксиди.

Различните съвременни техноло-

гии за обработка на димните газове

се основават на отстраняването на

сярата чрез мокри, сухи или полусу-

хи и каталитични химични процеси.

В зависимост от индустриалните

сектори се използват и различни

процеси за обработка на газовете.

При ТЕЦ-овете тези процеси обик-

новено включват мокро очистване с

вар/варовик (МПВ); абсорбция със

сухо впръскване (АСВ); метод на

Уелман Лорд (УЛ); комбинирани про-

цеси за отстраняване на NOx/SOx. В

енергийния сектор се използват

предимно мокрото очистване с вар/

варовик и абсорбцията със сухо

впръскване, като делът на първия

метод е в пъти по-висок.

Мокрото очистване с вар/варовик

е сред най-често използваните сис-

теми, като една от причините за

това е нейната простота. Пречи-

стването на димните газове се осъ-

ществява чрез впръскване на каша,

смес на натрошен варовик/вар с вода

(т. нар. варно мляко), в съдържащи-

те сяра димни газове. Сорбентът

реагира със серния диоксид, образу-

вайки водна суспензия на калциев

сулфит. Продуктът след това се

обработва за премахване на излишна-

та вода и се използва или депонира.

Тази технология гарантира около 90%

улавяне на серния диоксид. Съществу-

ват две основни системи на реали-

зация: вертикална и хоризонтална.

При вертикалната варното мляко се

впръсква директно в комина, като по

този начин се използва противото-

ковият принцип на работа. Очиства-

нето е много ефективно, но недо-

статък е ерозийното увреждане

стените на комина. Необходимо е да

се направи специална и скъпа изола-

ция, за да се удължи неговият експ-

лоатационен живот. За избягване на

този проблем се ползва вторият вид,

хоризонтална инсталация. При нея

димните газове се отвеждат прину-

дително през хоризонтален абсорбер,

който се монтира перпендикулярно на

комина, в неговата основа. Недо-

статъкът е загубата на скорост в

потока на димните газове, недобро-

то пресрещане поради липсата на

естествената помощ на гравитаци-

ята и допълнителното място, което

заема абсорбционният тунел.

Сероочистващи
инсталации
и реализирани
проекти в България
Е

FGD installations and completed projects in Bulgaria
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При абсорбцията със сухо

впръскване каша от алкален сор-

бент, обикновено гасена вар, се

впръсква в димните газове под фор-

мата на фин спрей. От топлина на

димните газове водата да се изпа-

рява, което води до охлаждане на

газовете. Съдържащият се SO2 ре-

агира със сорбент, образувайки

твърд продукт без отпадни води.

На два основни етапа – абсорбция

и регенерация, се дели процесът на

Уелман Лорд. При абсорбцията горе-

щите димни газове преминават първо

през скрубер, където пепелта, хлоро-

водородът, флуороводородът и SO2 се

отстраняват. В последствие газове-

те се охлаждат и се отвеждат към

абсорбционен апарат, където, след

попадането на димните газове, от

горната му част се впръсква наситен

разтвор на натриев сулфит. При

регенерацията натриевият бисулфит

се разрушава с помощта на пара за

образуването на натриев сулфит,

който се връща обратно в димните

газове. Останалият продукт – свобо-

ден серен диоксид, се превръща в

елементарна сяра, сярна киселина или

течен серен диоксид.

Морската вода също е възможно

средство за отстраняване на серния

диоксид. При този процес за улавяне

на киселинните газове се използва

естествената й алкалност. Димни-

те газове се подават към абсорбци-

нен апарат, където се обтичат с

насрещно течение от морска вода.

Топлината на димния газ загрява

морската вода и газовете се охлаж-

дат. По време на този процес SO2 се

абсорбира от морската вода, след

което се подава към пречиствател-

на станция, където се добавя допъл-

нително морска вода, за да се увели-

чи рН. За окисляване на абсорбирания

SO2 до сулфат и за насищане на мор-

ската вода с кислород допълнително

се добавя въздух. След процеса мор-

ската вода се зауства в морето.

За да илюстрираме напредъка на

България в реализацията на екологич-

ните изисквания по монтирането и

пускането в експлоатация на серо-

очистващи инсталации съобразно

европейските изисквания, предста-

вяме някои от реализираните проек-

ти в ТЕЦ-ове в страната.

Сероочистваща инстала-
ция в ТЕЦ Бобов дол

Най-мащабният сред успешно ре-

ализираните проекти за изграждане

на сероочистка, приключил в среда-

та на 2012 г., е този на ТЕЦ Бобов

дол. По информация на дружеството

общата стойност на инвестицията

е 12 млн. лева. Целта на реализаци-

ята е намаляването на показатели-

те на вредни емисии от прах и се-

рен диоксид в атмосферата. Монти-

раната хоризонтална сероочиства-

ща инсталация гарантира намалява-

не концентрацията на сяра от 200

гр/м3 до 126, а запрашеността дос-

тига до стойности от 4,5 микрогра-

ма, при норми от 30 преди пускане-

то й в експлоатация. Като част от

инсталацията е монтиран и нов 80-

метров метален комин, който рабо-

ти по т. нар. мокър способ.

Важен елемент в сероочистката

е използваната нова технология на

дюзите на фирма Lechler. „Тя е раз-

вита, за да помогне на централите

да постигнат по-високи нива на очи-

стка с минимални модификации и ка-

питаловложения“, коментира инж.
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Емил Панчев, инженер продажби в отдел Помпи и дюзи на

Хенлих, представител на Lechler за страната.

„Патентованите дюзи TwinAbsorb на фирма Lechler са

монтирани не само в сероочистващата инсталация на

ТЕЦ Бобов дол, но и в редица други централи с цел на-

маляване или отстраняване на проблемите, които те

срещат. Сред тях са: необходимост от увеличена очи-

стка на SO2; завихряне на газа; скъпи добавки за покри-

ване на изискванията към емисиите; промъкване на газа

покрай стените на съда; ерозия на стените, причинена

от единичните дюзи с куха конусна струя. Всяка дюза

има две независими разпръскващи камери с противопо-

ложна посока на завъртане, което води до елиминиране

възможността от завихряне на димния газ покрай сте-

ните“, допълва инж. Панчев.

Сероочистваща инсталация в ТЕЦ
Марица 3, Димитровград

Един от първите реализирани проекти, още през ля-

тото на 2004 г., е изграждането на вертикална сероо-

чистваща инсталация в ТЕЦ Марица 3, Димитровград.

В рамките му са използвани керамичните дюзи Lechler

и е доставена и пусната система за контрол на изхо-

дящите димни газове, базираща се на газанализаторна

система на фирма HORIBA за наблюдение на SO2, CO, NOx,

O2 и всички необходими съпътстващи параметри, изис-

куеми по Наредба №6 на МОСВ. Дейностите по тази част

от проекта са извършени от фирма CCS-България.

„След изграждането на сероочистваща инсталация,

работещата система стана контролна на входа на се-

роочистващата инсталация, а през месец септември 2012

фирма CCS-България извърши доставка и пуск на систе-

ма за непрекъснат мониторинг на отпадните димни га-

зове и след системата за десулфатизация на блок 120 МВт

в ТЕЦ Марица 3, Димитровград“, споделят от компани-

ята. „Фирма CCS-България, като изключителен предста-

вител на фирма HORIBA - Япония за България, реализира

успешно проекта с решение, базирано на газанализатор-

на система за непрекъснат емисионен мониторинг ENDA-

600, доказала своите отлични характеристики в повече

от 4000 инсталации по целия свят. Системата за непрекъ-

снат газов мониторинг ENDA 600 има сертификат от TUV

№936/805015 и свидетелство за одобрен тип от НЦМ,

№3211 от 14.02.2000 г. За техническата реализация на

целия проект беше заложено оборудване и на други рено-

мирани производители на измервателна техника и ком-

поненти, доказали в много подобни проекти високото

качество и надеждност на своите продукти като: Е&E,

Австрия – измерване на влажност; DURAG – измерване на

прах, M&C - сонди за пробовземане и др.  Цялото доста-

вено оборудване, методите на измерване и софтуера за

събиране, обработка и експорт на данните от измерва-

нията са изцяло съобразени с всички нормативни изиск-

вания на Наредба №6 на МОСВ от 26.03.1999 г. за реали-

зиране на представителен мониторинг на отпадни дим-

ни газове“, допълват те.

Сероочистваща инсталация в ТЕЦ
Брикел, Гълъбово

Като част от проекта за сероочистваща инсталация

в ТЕЦ Брикел, Гълъбово през март 2011 г. фирма CCS-

България успешно пусна в експлоатация система за не-

прекъснато измерване на серен диоксид и кислород в

отпадните димни газове преди и след сероочистващата

инсталация. „Системата включва всички необходими

устройства за пробоотбиране, кондициониране на про-

бите, анализ, калибровка и измерване на необходимите

технологични параметри на димните газове и специали-

зиран софтуер за събиране и обработка данните, които

постъпват в операторска станция, в която се управлява

цялата информация, свързана с тези измервания. Измер-

вателната част е базирана на газанализаторна систе-

ма ENDA 600 TWIN на японската фирма HORIBA. Целта на

системата за непрекъснати измервания на концентра-

циите на серен диоксид и кислород преди и след сероочи-

стващата инсталация е да се следи за ефективността

на работа на самата сероочистваща инсталация и за ней-

ното управление“, разказаха от компанията.

Мокрото очистване е от вертикален тип и се осъ-

ществява чрез дюзи Lechler от Хенлих.

Сероочистваща инсталация на ТЕЦ
Република

Един от последните реализирани проекти за сероо-

чистка през т. г. е този на ТЕЦ „Република“. По инфор-

мация на дружеството общата стойност на съоръже-

нието е почти 10 млн. лева. Това се дължи на факта,

че то е дело на собствена разработка, споделят от
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Топлофикация - Перник.

Главен изпълнител на проекта е

компанията Атоменергоремонт –

Гълъбово, а при изграждането са

използвани подизпълнители на раз-

личните инсталации. По думи на

представители на дружеството,

рентабилността на проекта се

дължи на факта, че е реализиран от

български компании с българско обо-

рудване и материали. Внедрени са и

системи за непрекъснат мониторинг

на емисиите на серните окиси. Се-

роочистващата инсталация е от

мокър тип с реагент – варовик, кой-

то се разпръсква чрез керамичните

дюзи Lechler, и е с капацитет до 600

000 куб. м на час. За изграждането

на инсталацията за мокро очиства-

не на димните газове, получени при

изгаряне на въглищата, е бил необ-

ходим период от 11 месеца. Това е

четвъртият подобен проект в стра-

ната след тези в ТЕЦ Сливен и ТЕЦ

Брикел, както и вече споменатият

ТЕЦ Бобов дол.

Сероочистваща инстала-
ция на блокове 5 и 6 на
ТЕЦ Марица Изток 2

Сероочистващата инсталация е

с височина 135 метра и е изработе-

на от GРР – материал. Той се състои

от полиестерна смола, кварцов пясък

и стъклени влакна и е киселиноустой-

чив, не подлежи на топене или раз-

тваряне при номинални температу-

ри на димния газ. От компанията

уточняват, че това е и технологи-

ята, приложена при изграждането на

сероочистващите инсталации за

блокове 1 и 2, 3 и 4, 7, 8. Технологи-

ята позволява подобрение в ефектив-

ността на абсорберите на сероочи-

стващите инсталации за блоковете.

В самия край на 2011-та е въведена

практически в експлоатация систе-

мата чрез подаването на димен газ

към абсорбера на новоизградената

сероочистваща инсталация.

Тя е създадена съобразно проект-

ните изисквания и очиства SO2 от

димния газ на котлите повече от 94%.

Измервателните уреди са калибрира-

ни и сертифицирани от акредитира-

ни лаборатории. Данните за работа

на съоръжението се предават в ре-

ално време на Регионалната инспек-

ция по опазване на околната среда

(РИОСВ) – Стара Загора, както и към

Система за ранно предупреждение за

област Стара Загора.

„Проектът „Изграждане на серо-

очистващи инсталации за блокове 5

и 6“ е определен като ключов за

българската Национална стратегия

за енергийно развитие и ще позволи

на страната да намали вредните

емисии с цел отговаряне на нацио-

налните и европейските изисквания

за емисиите (т.е. Директива 2001/

80/ЕС за ограничаване на емисиите

от определени замърсители в атмос-

ферния въздух от големи горивни

инсталации) и международните ан-

гажименти за намаляване на замър-

сяването съгласно Протокола за

намаляване на емисиите от серни

съединения (Осло 1994), Конвенция-

та за трансграничното замърсява-

не на атмосферния въздух и прото-

колите към нея“, коментират от

дружеството.

По техни думи, успешното осъще-

ствяване на проекта гарантира

осигуряването на непрекъснатата

работа на базов товар на ТЕЦ Ма-

рица изток 2 при най-ниска себес-

тойност на електроенергията.

Според оповестена информация

от дружеството, към момента аб-

сорберът работи с пълно натовар-

ване и достига ефективност на

очистване на димните газове над

94%.

Източник: ТЕЦ Марица изток 2
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      зотните окиси (NOx), отде-

ляни в процеса на окисление на азо-

та във въздуха или в горивата при

тяхното изгаряне при висока темпе-

ратура, са сред основните замърси-

тели на атмосферния въздух и един

от основните причинители на кисе-

линните дъждове. Най-често азот-

ните окиси постъпват в атмосфе-

рата под формата на азотен оксид.

Вследствие взаимодействието на

азотния оксид с озона от въздуха

азотните окиси се окисляват до

азотен диоксид. Обикновено под фор-

мата на NO и NO2 азотните окиси

съществуват в атмосферата около

едно денонощие. След това те се

преобразуват в азотна киселина,

която директно се просмуква в по-

чвата или се преобразува във водни

капки (киселинен дъжд).

Източници на азоти
окиси

Като основни източници на азот-

ни окиси се определят енергетика-

та и транспорта. Съответно, из-

точниците на емисии от азотни

окиси могат да бъдат разделени в 2

основни групи - мобилни и стационар-

ни. Прието е източниците на азот-

ни окиси да се подразделят в 3 гру-

пи: азотни окиси, формиращи се при

взаимодействието на кислорода и

азота от въздуха в условията на

повишаващата се температура по

време на горивния процес, наречени

топлинни азотни окиси; азотни оки-

си, чието образуване е в резултат

от окислението на азота, съдържащ

се в използваното гориво по време

на горивния процес и азотни окиси,

формиращи се в самото начало на

горенето. Топлинните азотни окиси

се създават в среда, отличаваща се

с висока температура и присъствие

на свободен кислород. Този вид азот-

ни окиси са основната емисия от

вредни вещества, замърсяващи ат-

мосферния въздух, която се образу-

ва в процеси, свързани с енергийно

оползотворяване на природен газ.

Азотните окиси, формиращи се в

самото начало на горенето, се об-

разуват в предния фронт на пламъ-

ка, с който изгаря горивната смес.

Реакцията протича с висока скорост

и е резултатът на взаимодействие

със съдържащия се в атмосферния

въздух азот. Установено е, че обра-

зуваните в процеса на изгаряне на

природен газ топлинни азотни оки-

си представляват от 5 до 10 ppm от

общото количество генерирани NОx.

Обикновено азотните окиси, кои-

то се формират в процеса на горе-

не и се дължат на съдържанието на

азот във въздуха за горене и в изга-

ряното гориво. Върху образуването

им влияние оказват температурата

на пламъка, прегретият въздух, тем-

пературата в пещта, излишъкът на

въздух. Счита се, че върху процеса

на образуване на азотни окиси най-

голямо влияние оказа температура-

та на пламъка, като по-високата

температура на пламъка рефлекти-

ра и в по-висока концентрация на

азотни окиси. Температурата на

пламъка е определяща и за темпера-

турата на пещта и на прегретия

въздух.

Азотът, намиращ се в горивото,

е с най-голяма склонност към форми-

ране на азотни окиси при процеса на

горене, но съответно извличането

му от горивото е труден и немасо-

во приложим процес. Сериозен източ-

ник на подобни азотни окиси се явя-

ват въглищата, при изгарянето на

които се образува голямо количество

азотен оксид. Азотните окиси, фор-

мирани в самото начало на горене-

то, се дължат предимно на взаимо-

действието на азота с въглеводо-

родни фрагменти като CH и CH2, в

резултат на което се образуват

съединения като CN, NH3, HCN, H2CN

и други.

Методи за мониторинг
При мониторинга на концентраци-

ите на азотни окиси могат да се

използват анализаторите, базиращи

се на способността на веществата

да поглъщат електромагнитна енер-

гия с различна дължина на вълната,

съответстваща на инфрачервената

или ултравиолетовата част от

спектъра. Такива са анализаторите,

използващи недиспергиращия инфра-

червен спектрометричен метод

(NDIR) и недиспергиращ ултравиоле-

тов метод (NDUV). Използват се и

анализаторите работещи на принци-

па на инфрачервена спектроскопия с

трансформация на Фурие (FTIR) или

диференциална оптична абсорбцион-

на спектроскопия (DOAS). Като

стандартен метод за измерване на

концентрацията на азотен оксид и

азотен диоксид в атмосферата в

Наредба 12 от 15 юли 2010 г. за норми

за серен диоксид, азотен диоксид,
Nitric oxide measurement systems

Измерване
на азотни окиси
Измерване
на азотни окиси

А
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фини прахови частици, олово, бензен,

въглероден оксид и озон в атмосфер-

ния въздух се посочва хемилуминис-

центния метод.

Хемилуминесцентен
метод

Принципът на работа на този

метод се основава на взаимодей-

ствието между NO и озон (O3) при

което се образува NO2 и се излъчва

инфрачервена радиация в диапазона

от 500 до 3000 nm. Интензивност-

та на излъчването зависи от

съдържанието на NO, налягането и

наличието на други газове. Тъй като

азотният диоксид NO2 не взаимодей-

ства при тази реакция, той трябва

да бъде редуциран до NO преди да

бъде измерен по този метод. Пове-

чето анализатори съдържат ката-

литичен преобразувател чрез, които

NO2 се редуцира до NO. Обхватът на

измерване на хемилуминисцентните

анализатори, използвани за анализ на

емисиите обикновено е от 10 до 20

000 mg/m3. Добре е да се има пред-

вид, че е възможно наличието на

въглероден диоксид да окаже влияние

при измерването, особено при

присъствието на водни пари, пора-

ди гасенето на хемилуминесценция-

та. Степента на гасене зависи от

концентрацията на СО2, Н2О и вида

на използвания газоанализатор. За да

се постигне точност при измерва-

нето, на изхода от анализатора се

прилага корекция с помощта на ко-

рекционни криви, които обикновено

се посочват от производителя или

анализатора се калибрира с газ,

имащ същата концентрация на

въглероден диоксид, както и проба-

та.

Хемилуминесцентните анализа-

тори са сред анализаторите, харак-

теризиращи се с висока чувствител-

ност по отношение на съдържание-

то на азотни окиси в димните газо-

ве. Широко използвани са в системи-

те за мониторинг на вредни емисии,

при които се налага да се измери

съдържанието на много ниски кон-

центрации от азотни окиси. В зави-

симост от налягането в реакцион-

ната камера тези газоанализатори

обикновено се подразделят на анали-

затори ниско и атмосферно наляга-

не.

Работните характеристики и

минималните критерии, които тряб-

ва да се вземат предвид при избора

на подходящ хемилуминесцентен

анализатор, са описани в стандар-

та БДС EN 14211:2012 Качество на

атмосферния въздух. Стандартен

метод за измерване на концентра-

цията на азотен диоксид и азотен

монооксид чрез хемилуминесценция.

Стандартът описва и оценяването

на приложимостта на анализатор за

употреба в специфично определено

място така, че да удовлетворя и

изискванията на Директивите за

качество на данните и изисквания-

та по време на пробовземане, калиб-

риране и осигуряване на качество.

Посочено е, че методът е приложим

при определяне концентрацията на

азотен диоксид, съдържащ се в ат-

мосферния въздух до 500 Вµg/m3. Този

концентрационен обхват е сертифи-

кационният обхват за изпитвания за

одобряване на типа за NO2.

Инфрачервени и
ултравиолетови
спектрални
газанализатори (NDIR и
NDUV)

Принципът им на работа се ос-

новава на свойството на газовете

да поглъщат строго определена

част от електромагнитния

спектър. Известно е, че газовите

молекули с хетероатомна структу-

ра, съдържащи два или повече раз-

лични атома в молекулата си, про-

явяват уникални абсорбционни ха-

рактеристики в инфрачервената

част от спектъра. Молекулите,

съдържащи един и същ вид атом не

реагират, когато са изложени на

влиянието на инфрачервено лъчение.

Използвайки този принцип, са раз-

работени различни видове NDIR и

NDUV анализатори. Приложими са в

случаите, при които спектърът на

поглъщане на изследвания газ не се

припокрива със спектрите на по-

глъщане на останалите компонен-

ти на газовата смес.

В практиката се използват раз-

лични видове NDIR анализатори. Сред

основните им предимства са дълги-

ят им експлоатационен живот, ви-

сока чувствителност и надеждност

и възможността с един уред да се

определи съдържанието на няколко

вещества. Подходящи са предимно,

за приложения, при които се изисква

определяне на концентрацията на

вещества с подобен строеж. Рабо-

тата им се базира върху способно-

стта на веществата да абсорбират

електромагнитни вълни с дължина на

вълната от 2 до 11 µm, съответ-

стващи на инфрачервената част от

спектъра.

Характерна особеност на ултра-

виолетовите анализатори е по-висо-

ката им чувствителност от NDIR

анализаторите. Друго съществено

тяхно предимство се изразява в

способността на водата да пропус-

ка ултравиолетовата част от елек-

тромагнитния спектър. За повиша-

ване надеждността на работа и

стабилността на показанията в

конструкциите на съвременните UV

анализатори се използват многосно-

пови оптически системи. Използва-

ният подход свежда до минимум

грешките, предизвикани от отстра-

няването на компонентите на опти-

ческите системи и замърсяванията

по работните повърхнини на сензо-

рите.

Друг използван метод е диферен-

циалната оптична абсорбционна

спектроскопия, който се базира на

спектрално селективно поглъщане

на енергията на широкоспектрално

оптично лъчение от измервания газ

в специфичния за него интервал от

ултравиолетовия, видимия и инфра-

червения вълнови обхвати. При ана-

лизаторите, работещи на този прин-

цип, от светлинен източник се из-

лъчват електромагнитни вълни с

различна дължина на вълната. Като

еталон се използва дължината на

вълната, където не се отчита по-

глъщане на енергия, за да се опреде-

ли дължината на вълната, която се

поглъща.

Възможно е използването и на

фотоакустичните анализатори, га-

зовите анализатори с трансформа-

ция на Фурие, както и електрохимич-

ните сензори.
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  хемата за управление по околна

среда и одит EMAS е доброволна

схема на ЕС, предназначена за дру-

жества и други организации, които

поемат ангажимент да оценяват,

управляват и подобряват екологич-

ните си резултати. Изправени пред

растящите очаквания на потреби-

телите и пазарите, организациите

извличат полза от намаляване на

въздействието, което техните дей-

ности оказват върху околната сре-

да.

Считани някога за външен разход,

отличните постижения по отноше-

ние на екологичните резултати

бързо се превръщат в стопанско

предимство. Тъй като въпросите,

свързани с околната среда, стават

все по-сложни и многобройни, необ-

ходимо е те да бъдат управлявани по

нови начини. EMAS е предназначена

да помогне на организациите да

подобрят екологичните си резулта-

ти, като същевременно повишават

конкурентоспособността си, напри-

мер чрез по-ефективно използване на

ресурсите. Регистрацията по EMAS

дава възможност на организациите

да покажат на заинтересованите

лица като клиенти, регулаторни

органи и граждани, че те оценяват,

управляват и намаляват въздействи-

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Схема за управление
по околната среда
и одитиране EMAS

Схема за управление
по околната среда
и одитиране EMAS
С
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ето на извършваните от тях дейно-

сти върху околната среда. Логото на

EMAS може да се използва като ин-

струмент за маркетинг или за про-

дажба с цел популяризиране на от-

личните екологични резултати на

организацията. Участващите в

EMAS организации внедряват ефек-

тивна система за управление по

околна среда със съответните под-

ходящи начини за контрол и проце-

дури. Процесът трябва да бъде на-

блюдаван и одитиран през равни

интервали, за да се определи докол-

ко се спазват изискванията на схе-

мата и общите и конкретните цели

по околна среда, поставени от сама-

та организация.

EMAS се въвежда с Регламент

(ЕО) № 1221/2009 относно добровол-

ното участие на организации в Схе-

мата на Общността за управление

по околна среда и одит (EMAS), кой-

то влезе в сила на 11 януари 2010

година и е известен като EMAS III. С

EMAS III се въвеждат и някои нови

елементи, които допълнително за-

силват доверието към тази схема.

Това е всъщност схемата-еталон за

управление по околна среда, чрез

която организацията, освен че

въвежда ефективна система за уп-

равление по околна среда, дава пуб-

личен достъп на своята екологична

декларация, заверена от независим

акредитиран експерт - проверяващ

по околна среда и се стреми непрекъ-

снато да подобрява екологичните си

показатели.

Ползи от внедряването
на системата

Ползите, свързани с внедряване-

то на системата за управление по

околна среда, действат като сти-

мули и насърчават организациите

към внедряването й. Те включват

намаляване на разходите, по-добър

имидж на организацията, спазване на

изискванията на законодателство-

то по околна среда, увеличаване на

доверието сред потребители и биз-

нес партньори. Една ефективна си-

стема за управление по околна сре-

да е в състояние да идентифицира и

оцени всички перспективни възмож-

ности за намаляване на разходите и

да въведе най-ефективните от тях.

Най-значимо намаляване на разходи-

те е свързано с повишена ефектив-

ност на употребата на енергия и

ресурси.

Редица държави-членки осигуря-

ват финансови стимули за регист-

рираните по EMAS организации.

Например, в зависимост от това

къде се намират, регистрираните по

EMAS организации могат да се

възползват от по-дълги интервали

на инспекция, намаление на таксите

за разрешителни, по-бързо издаване

на разрешителните и подобрен

достъп до финансиране.

EMAS надгражда
изискванията на ISO 14001

EMAS е надеждната и устойчива

система за управление по околна

среда (СУОС) на пазара, която при-

бавя няколко елемента към изисква-

нията на международния стандарт

за системите за управление по окол-

на среда EN ISO 14001:2004. Отлич-

ното качество на EMAS се основа-

ва на:

n по-строгите изисквания по отно-

шение на измерването и оценка-

та на екологичните резултати

във връзка с поставените цели и

задачи, както и непрекъснатото

подобряване на тези екологични

резултати;

n спазването на законодателство-

то в областта на околната сре-

да, което се гарантира чрез

държавен надзор;

n силното участие на работниците

и служителите;

n основните екологични показате-

ли, които създават сравнимост на

многогодишна основа в рамките

на една организация и между орга-

низациите;

n предоставянето на информация на

широката общественост чрез

заверената екологична деклара-

ция, както и регистрацията от

публичен орган след проверка от

акредитиран или лицензиран про-

веряващ по околна среда.

Както ЕMAS, така и ISO 14001

имат общата цел да осигурят доб-

ро управление по околна среда. Въпре-

ки това, много често те се възпри-

емат като конкурентни. Европейс-

ката комисия признава, че ISO 14001

може да бъде трамплин към EMAS.

Всъщност изискванията на EN ISO

14001:2004  към системите за управ-

ление по околна среда са неразделна

част от EMAS III.

Приемането на ISO 14001 като

елемент на системата за управле-

ние в EMAS ще даде възможност на

организациите да преминат от ISO

14001 към EMAS без ненужно дубли-

ране на усилията. Успешното серти-

фициране по ISO 14001 означава, че

са предприети най-важните стъпки

към регистрация по EMAS. Допълни-

телните изисквания включват:

n първоначален екологичен преглед:

EMAS изисква да се извърши

първоначален екологичен преглед

с цел да се установят еколo-

гичните аспекти на дадена орга-

низация. Когато обаче организа-

цията вече има сертифицирана

по ISO 14001 СУОС, не е необхо-

димо тя да извършва официален

екологичен преглед при премина-

ването към прилагане на EMAS,

при условие че посочените еколо-

гични аспекти сa изцяло взети

под внимание в сертифицирана-

та СУОС;

n издадено от държавен орган одоб-

рение по отношение на спазване-

то на правните изисквания: реги-

стрираната по EMAS организация

трябва да докаже пълно спазване

на законодателството в област-

та на околната среда;

n ангажимент за непрекъснато по-

добряване на екологичните резул-

тати: организация, която желае

да се регистрира по EMAS тряб-

ва да поеме ангажимент за не-

прекъснато подобряване на еколо-

гичните си резултати. Екологич-

ните резултати се оценяват от

проверяващ по околна среда;
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n участие на работниците и служи-

телите и откритост към обще-

ствеността: регистрираната по

EMAS организация трябва да дока-

же, че води открит диалог с работ-

ниците и служителите и със заин-

тересованите страни, включител-

но заинтересовани лица, органи на

местната власт и доставчици;

n проверена екологична декларация:

необходимо е организацията да

предостави публична декларация

за екологичните си резултати. В

екологичната декларация се по-

сочват постигнатите резултати

във връзка с поставените еколо-

гични цели, както и бъдещите

стъпки, които трябва да се пред-

приемат с цел непрекъснато по-

добряване на екологичните резул-

тати на организацията.

Преходът от неформална
система за управление по
околна среда към EMAS

Освен ISO 14001, в Европа съще-

ствуват голям брой системи за уп-

равление по околна среда (СУОС).

Въпреки че всяка СУОС сама по себе

си e важна крачка към по-добри еко-

логични резултати, поелите ангажи-

мент организации често пъти дости-

гат до границите на тези системи и

осъзнават необходимостта от нова,

по-взискателна и амбициозна СУОС.

Европейската комисия завърши из-

следване на начините, по които орга-

низациите могат да преминат от

съществуващите СУОС към EMAS, за

да се регистрират по тази система,

наложила се като еталон за управле-

ние по околна среда.

Отговорни органи по
прилагането на схемата
у нас

Лесната методология на EMAS

дава възможност за въвеждане на

схемата дори в малките и средните

предприятия (МСП) с ограничени фи-

нансови и човешки ресурси или с малък

вътрешнофирмен експертен опит.

Преразгледаните одитни цикли подо-

бряват приложимостта на схемата

за МСП. Възможността за една-един-

ствена корпоративна регистрация

снижава административните и фи-

нансовите тежести за организации-

те с няколко обекта. По отношение

на местните органи EMAS подпома-

га рационализирането на свързаните

с околната среда дейности и изиск-

вания, например в администрацията,

строителството, здравеопазването

и образованието.

Министърът на околната среда и

водите е компетентният орган по

прилагането на Схемата, а Регионал-

ните инспекции по околната среда

и водите (РИОСВ) са органите по

изпълнение. Дирекция Превантивна

дейност към МОСВ подпомага ком-

петентния орган при регистриране

на организациите по EMAS. Изпълни-

телна Агенция Българска служба по

акредитация (ИА БСА) е определена

за акредитиращ орган.

EMAS е приложима във всички

отрасли и е открита за всички ви-

дове организации в публичния и час-

тния сектор, които се стремят да

подобрят екологичните си резулта-

ти. С въвеждането на EMAS III схе-

мата позволява на държавите-член-

ки да дадат възможност за регист-

рация по EMAS на организации, кои-

то са извън EС (EMAS Global).
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 върдите битови отпадъци, гене-

рирани ежедневно от индустрията

и бита, създават сериозен екологи-

чен проблем. Недоброто им управле-

ние е предпоставка за възникването

на опасност от замърсяване на

въздуха, почвите, водата. В същото

време обезвреждането им в по-голя-

ма степен е свързано с тяхното

депониране, което се приема за един

от най-неефективните методи за

третиране на отпадъците. От дру-

га страна, част от тези отпадъци

се считат за много подходящи за

производството на електро- и топ-

лоенергия. Най-често под производ-

ство на енергия от отпадъци се има

предвид тяхното изгаряне за произ-

водство на електроенергия или пара.

Съвременните технологии включват

топлинни, биохимични и химични про-

цеси.

Производство на енергия
от сметищен газ

Депонирането на сметища е най-

старият и най-прилаганият метод за

третиране на отпадъци. Широкото

му прилагане в световен мащаб до

голяма степен е поради ниските

първоначални разходи. Този метод

обаче се характеризира с редица

странични ефекти. Сметищата

създават сериозна опасност от

замърсяване на въздуха и подпочве-

ните и повърхностни води. Те са

източник на неприятни миризми,

Производство
на енергия от
твърди отпадъци

благоприятстват развъждането на

гризачи, паразити и др. и сами по

себе си са неприятна гледка. Също

така все по-малко са местата, под-

ходящи за използване като сметища.

При разлагането на депонираните

отпадъци се отделя метан, който се

явява парников газ, допринасящ за

глобалното затопляне. Обезврежда-

нето или оползотворяването на

този газ е основен елемент от ек-

сплоатацията на депата. Той се

счита за много подходящ за използ-

ване за производство на енергия, при

което значително се намаляват и

вредните емисии. Изграждането на

системи за оползотворяване на

отделения газ могат да бъдат изгра-

дени както на вече функциониращи

сметища, така и на нови такива. В

практиката е установено, че интен-

зивното отделяне на метан, наричан

още биогаз,  започва след две години

от покриването на даден участък в

депото и достига своя максимум

след пет. В последствие той посте-

пенно намалява. Счита се, че интен-

зивното отделяне на газ е за период

около 20 години.

Депонирането не се препоръчва за

всякакви материали, подлежащи на

рециклиране, смилане, изгаряне или

компостиране.

Енергия от топлинна
обработка на
отпадъците

Топлинната обработка на отпадъ-

ците включва тяхното директно

изгаряне за производство на енергия

или преработването им до течни или

газообразни горива. Обикновено

това включва използването на про-

цесите пиролиза, газификация, хид-

риране.

В случаите, когато се предвиж-

да изгарянето на отпадъците,

това може да се случи, след като

предварително отпадъците бъдат

сортирани на фракции с висока ка-

лоричност или да бъдат изгорени

без предварително сортиране

(общо изгаряне). При общото изга-

ряне отпадъците се изгарят в пещи

при температура от порядъка на

850 до 1250 оС. Отделените газо-

ве могат да се използват за про-

изводство на пара, която, от своя

страна, задвижва парна турбина за

производство на електроенергия.

Възможно е и производството на

топла вода след кондензация на

парата. Използваните днес съоръ-

жения за изгаряне обикновено са

оборудвани и със системи за ула-

вяне и пречистване на отделяните

вредни газове.

Сортирането на отпадъците за

изгаряне е с цел да се отстрани

негоримата част от тях. Останала-

та част се превръща в гориво за

изгаряне с цел производство на енер-

гия.

Пиролизата е процес на топлин-

но разлагане на органични и неорга-

нични вещества, подложени на

въздействието на високи темпера-

тури от порядъка на 400 – 1100 оС в

среда без кислород. Крайните продук-
Energy production from solid waste

Т

Производство
на енергия от
твърди отпадъци
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ти от разлагането са окиси на въгле-

рода и водорода, въглероден диоксид,

азот, ацетон и малки количества

пепел. Получените горими газове

след това се използват за производ-

ството на електроенергия.

Газификацията е процес на час-

тично изгаряне с ограничено пода-

ване на кислород. Счита се за под-

ходяща за преработване на биома-

са и пластмасови отпадъци. В ре-

зултат на процеса се получава

горим газ или течни въглеводород-

ни горива. Използват се няколко

метода, от които често използван

е методът на окисляване под наля-

гане при температура от порядъ-

ка на 800 оС за получаване на син-

тезен газ с калоричност от порядъ-

ка на 10-15% от тази на природния

газ. В състава му се включват

въглероден оксид, водород, метан,

въглероден диоксид, неголямо коли-

чество въглеродни съединения

като метан и етан. Този газ може

да се използва като газообразно

гориво за захранване на котли,

газови турбини, двигатели с

вътрешно горене и други.

Процесът на газификация се счи-

та за подходящ за производство на

енергия в отдалечени райони при

използването на дървесна биомаса.

Счита се за много подходящо реше-

ние при малки фабрики или мелници.

Също така синетзният газ може да

се използва за производство на ме-

танол, синтетичен бензин или да се

използва директно като заместител

на природния газ.

Производство на енергия
при биологична и химична
обработка на
отпадъците

Биологичната обработка на

твърдите отпадъци обикновено се

свързва с третирането посред-

ством аеробни и анаеробни процеси.

Към аеробното третиране се включ-

ват преди всичко компостирането,

а към анаеробното – анаеробна фер-

ментация, анаеробно разграждане,

гниене.

На биологична обработка се под-

лагат отпадъци с относително ви-

соко съдържание на органични ве-

щества. От гледна точка на про-

изводството на енергия ана-

ерoбнoто разграждане е предпочи-

тано, тъй като при него се отделя

биогаз, който може директно да се

използва като гориво за производ-

ство на пара или електроенергия.

Често твърдите отпадъци се ком-

бинират с утайки от пречиства-

телните станции. Полученият газ

може да се подава директно към

горелки за изгаряне, а може също

така да бъде пречистен и да бъде

подаден към газта за битови нуж-

ди.

Органичните твърди отпадъци

могат да бъдат преработени и чрез

ферментация, при което се получа-

ва етанол. Отпадъците, които се

използват, са предимно от горското

или селското стопанство.

Твърдите отпадъци от растите-

лен произход могат да се подложат

и на химическа обработка. Под хими-

ческо третиране на отпадъците

обикновено се има предвид процеса

естерификация, при който като из-

ходен продукт се получава биодизел,

който може да се използва като го-

риво.
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Излезлите от употреба автомо-

билни гуми са източник на сериозно

замърсяване на околната среда. Те не

подлежат на естествено разлагане,

а при натрупване могат да се

превърнат в удобно място за размно-

жаване на гризачи, насекоми и други

вредители, което ги превръща в по-

тенциален източник на различни ин-

фекции. Автомобилните гуми са и

огнеопасни. В случай на възпламеня-

ване, огънят трудно може да бъде

погасен и често гори с дни. В също-

то време значителният ръст на ав-

томобилния парк води до непрекъсна-

то повишаване на количествата от

изхвърляни автомобилни гуми.

Във връзка със сериозния екологи-

чен риск, който създават автомобил-

ните гуми, в края на 2012 г. влезе в

сила и наредба за изискванията за

третиране на излезли от употреба

гуми. С наредбата се определят изис-

кванията за събирането, транспор-

тирането, съхраняването, оползот-

воряването или обезвреждането на

излезли от употреба гуми, включител-

но целите за регенерирането и/или

рециклирането и/или оползотворява-

нето им. Наредбата забранява изос-

тавянето; нерегламентираното из-

хвърляне или друга форма на неконт-

ролирано обезвреждане; изгарянето с

изключение на посочените в нея слу-

чаи; депонирането на цели и наряза-

ни гуми, с известни изключения. Като

допустими методи за оползотворява-

не на излезлите от употреба гуми в

наредбата са посочени – регенерира-

не, рециклиране, влагане като мате-

риал в строителството, изгаряне с

цел производство на енергия.

Оползотворяване на цели
гуми

Въпреки че износените автомо-

билни гуми съдържат ценни сурови-

ни като каучук, метал, текстилен

корд и са разработени и продължа-

ват да се разработват технологии

за тяхната преработка и оползот-

воряване, данните сочат, че само

една малка част от излезлите от

употреба автомобилни гуми биват

преработвани. Намиращите към

момента практическо приложение

технологии предполагат използване-

то на цели гуми или на раздробени

на малки частици автомобилни гуми.

Цели, износените автомобилни гуми

обикновено се използват като пре-

граждения за създаване на изкустве-

ни рифове, за защита на склонове от

ерозия и др. Този метод е един от

най-лесните за прилагане, тъй като

не се налага гумите да бъдат под-

лагани на специална обработка. Цели

гуми могат да бъдат използвани и за

производство на енергия чрез тях-

ното изгаряне. Най-често цели гуми

се изгарят в предприятията от ци-

ментовата промишленост. Предим-

ство на използването на цели гуми

е, че разходите се свеждат предим-

но до закупуването на гумите и от-

падат тези за допълнителното им

смилане. Целите гуми са и с по-нис-

ка пожароопасност. От друга стра-

на, тяхното транспортиране, скла-

диране и управление създават изве-

стни трудности. Често по-предпо-

читаният вариант е нарязването на

гумите на по-малки парчета обикно-

вено с квадратна форма с различни

размери. Те могат да бъдат съхра-

нявани на открито на купчини. Пода-

ването им към пещта може да бъде

чрез лентов транспортьор. Използ-

ването на нарязани гуми има някол-

ко предимства. Скоростта на пода-

ване към пещта може да бъде регу-

лирана, също така в сравнение с

използването на цели гуми, тук не-

обходимостта от ръчен труд е мно-

го по-малка. Като недостатък се

посочват по-високите разходи,

свързани с нарязването на гумите и

трудностите, създавани от съ-

държащия се в гумите метален корд,

който се реже неравномерно и може

да се подава от слоя каучук.

Изгарянето не се
препоръчва

От екологична гледна точка из-

гарянето на гуми с цел получаване-

то на енергия не се оценява едноз-

начно. Преди всичко това е поради

отделянето на вредни вещества в

атмосферата като цинк и серни

окиси. В отделяните димни газове

се съдържат канцерогенни веще-

ства и известни количества диок-

син. Все пак е добре да се отбеле-

жи, че изгарянето на гумите не

винаги води до замърсяване на ат-

мосферата. От техническа гледна

точка безопасното изгаряне е

напълно възможно при предвижда-

не на подходящи филтриращи сис-

теми. Основният проблем е свързан

с необходимостта от значителна

инвестиция в пречиствателни си-

стеми. От друга страна, според

специалисти изгарянето на гуми не

е особено ефективно и от енергий-

на гледна точка. Като основна

причина за сравнително широкото

прилагане на изгарянето за произ-

водство на енергия обикновено се

посочва липсата на ефективна тех-

нология за преработка на гумите и

получаването на продукт с високо

качество.

Според специалисти при използва-

нето на гуми като гориво за цимен-

товата промишленост разходът за

изкопаеми горива може да бъде на-

мален с около 25% и да се намалят

нивата на замърсяване на околната

среда.  

Технологии за
преработка на
автомобилни гуми

Технологии за
преработка на
автомобилни гуми

Waste tyres recycling plants
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Преработка чрез
раздробяване

Сред методите за обработка е

раздробяването на износените авто-

мобилни гуми на малки парченца.

Раздробяването на автомобилните

гуми се приема за един от най-при-

влекателните методи за преработ-

ка, тъй като той позволява макси-

мално да се съхранят физическите

свойства на каучука в получения

краен продукт от преработката.

Методът на смилане често се раз-

деля на смилане при положителни

температури и криогенно смилане.

Едно от приложенията на получени-

те парченца каучук е използването

им като добавка към асфалта.

Сред предлаганите в България

решения за раздробяване на гуми са:

системата за рязане на гуми Eldan,

предлагана от групата от компании

Аркон и линията за преработка на

стари автомобилни гуми BULKAN на

ЕНБИЕС-БУЛ.

Система за рязане на
гуми Eldan

Системата Eldan е система за

рязане на гуми, която използва моду-

лен подход към рециклирането на

цели автомобилни и камионни гуми,

включително единични гуми за теж-

котоварни камиони, гуми за изкопни

машини и много други. Системата е

изградена на модулен принцип, кое-

то позволява различни комбинации и

допълнително добавяне на модули при

необходимост. Големият брой комби-

нации дават възможност за изра-

ботването на много различни край-

ни продукти като ивици, парчета,

гранули и прах.

Отделните машини лесно могат

да бъдат настроени за други разме-

ри на частиците чрез смяна на раз-

мера на ситото в машината. Също

така не е необходимо преди обработ-

ка да бъде премахвана армировката

на гумите.

Пълната система Eldan за рязане

на гуми, включваща всичко от пред-

варително нарязване до разделяне,

може да се раздели на следните ета-

пи: предварително нарязване в супер

нарязваща машина; раздробяване в

многофункционалното ренде; фино

раздробяване във финото ренде; раз-

деляне на текстила и стоманата в

класификатора и аспиратора.

Споменатите машини са свърза-

ни от буферни силози, конвейери,

вибриращи конвейери, винтови кон-

вейери и пневматично транспорти-

ране на материала.

Линия за преработка на
стари автомобилни гуми
BULKAN

Линията за преработка на стари

автомобилни гуми BULKAN е подхо-

дяща за преработка на стари авто-

мобилни гуми и гумено-технически

изделия и получаване на компоненти,

пригодени за използване в други

сфери. Технологичният процес се ос-

новава на механично разделяне,

смилане и сепариране без използва-

нето на други методи като химични

процеси, което прави процеса еколо-

гично чист.

При изграждането на инсталаци-

ята се предвижда изграждането на

независима вентилационна система,

което позволява в процеса на прера-

ботка своевременно да се събират

и отделят прахът и текстилът.

Процесът на преработка се

състои от три етапа. Първият етап

включва първоначално разрязване на

гумата по протектора на две час-

ти, изтегляне на стоманената тел

от ляв/десен борд. Целта на първо-
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началното разделяне на гумата е да

се увеличи експлоатационният срок

на шрeдера и да се отдели по-голя-

мата част от стоманената тел. По

време на втория етап разделената

гума се раздробява на парчета с

помощта на шредер. Третият етап

е смилане на парчетата и разделя-

не на компонентите – гума, желязо,

текстил.

В резултат от преработката на

старите автомобилни гуми се полу-

чават гумени частици с размер 0,5

– 5 mm (80% частици с размер 2 – 3

mm). Съдържанието на стомана в

тях е около 0,05%, а на текстил около

0,4 – 0,7%.

Целият процес на преработка от

втори етап е автоматизиран. Лини-

ята е построена на принципа на

модули, което позволява получаване

и само на конкретен краен продукт,

което допринася за гъвкавостта,

простотата и икономичността на

линията.

Процесът пиролиза
Друг метод за преработка на

автомобилните гуми, водещ до по-

лучаването на нови продукти, е про-

цесът пиролиза. Най-общо пиролиза-

та е процес на разлагане на гумите

под действието на висока темпера-

тура. Процесът може да протече в

бедна на кислород среда, във вакуум,

във водородна атмосфера в присъст-

вието на катализатор и без ката-

лизатор. Използваните реактори

обикновено се подразделят на реак-

тори с периодично и непрекъснато

действие. Сред често използваните

са реакторите с кипящ слой. Прило-

жение намират и реакторите с не-

подвижен слой.

Изследван е и процесът пиролиза

на смес от натрошени гуми (20%) и

масло (80%).

В България на процеса пиролиза се

базира и съоръжението за пиролиза

на цели автомобилни гуми на фирма

Екопроцес и инсталацията Пиро-

текс, предлагана от фирма Енерке-

микал.

Съоръжението за
пиролиза на цели
автомобилни гуми

Преработката на старите авто-

мобилни гуми е чрез вакуумна пиро-

лиза. По време на този процес без-

кислородно и при висока температу-

ра комплексните въглеводородни

съединения се разлагат до прости

такива. Процесът е изключително

ниско енергоемък, тъй като се изпол-

зва собствената енергия (отделени-

ят газ), получена от самия процес.

Енергийната ефективност, изра-

зена като разлика между получена-

та от преработката чрез пиролиза

на един тон гуми енергия, в размер

на 35 700 МJ и изразходваната за

процеса енергия от 2628 МJ, е в

размер на 33 072 МJ/тон, което е

равно на 9187 KWh на тон гуми.

Производственият процес е не-

прекъсваем. Осигурява се безотпад-

на екологична преработка на негод-

ни автомобилни гуми и извличане на

ценни суровини от тях, в това чис-

ло и рационално използване на отде-

ляната енергия.

Съоръжението е в основата на

проекта на Екопроцес за изгражда-

не на завод за преработка на стари

гуми в гр. Добрич. Изпълнението на

проекта стартира приз 2003 г. и

завършва през 2009 г. През 2009 г.

приключват и пусково-наладъчните

мероприятия. Към момента про-

ектът е замразен. При нормално

функциониране на фабриката се

предвижда тя да преработва 12 тона

гуми дневно. Съответно, очаквани-

ята са годишно да се реализира пре-

работка на 3600 тона гуми.

Получените от преработката на

гумите продукти са: промишлен га-

зиол 3,6 тона на ден съответно 1080

тона на година, въглерод на прах 3,6

тона на ден, 1080 тона на година,

стоманена тел 1,2 тона на ден, 360

на година, въглеводородни газове

(метан) – 3,6 тона на ден, 1080 тона

на година.

Всички направени експертизи по-

казват, че проектът осигурява бе-

зотпадна екологична преработка на

негодни автомобилни гуми. Извличат

се ценни суровини от негодните

автомобилни гуми, които се използ-

ват за получаване на енергия или

като суровина.

Инсталация за
преработка и утилизация
на износени автомобилни
гуми Пиротекс

В основата на преработката на

износени автомобилни гуми чрез

инсталацията Пиротекс е процесът

на топлинно разлагане - пиролиза.

Процесът протича при температу-

ра 400 – 600 °С в отсъствието на

кислород, при което се осигурява

протичането на дълбоки деструк-

тивни промени. В резултат се по-

лучават високовъглероден остатък

и парогазова смес. Парогазовата

смес се състои от пари на нефто-

образни продукти (течно пиролизно

гориво), пари на вода (пиролизна

вода) и горими некондензиращи га-

зове. Газовата фракция представля-

ва смес от различни газове, отде-

лящи се в процеса на пиролиза.

Инсталацията Пиротекс се

състои от пиролизна пещ с три ка-

мери, газов колектор, скрубер за

мокро пречистване, тръба на Венту-

ри, адсорбер за мокро пречистване,

центробежен капков сепаратор, вен-

тилатор за пиролизни газове, газов

ресивер, циркулационна помпа, охла-

дител, отсек за предварително под-

гряване, димоходи с димни вентила-

тори.

Критерий за оптималната рабо-

та на инсталацията е максимални-

ят добив на течно гориво и висо-

ковъглероден остатък с най-висока

относителна повърхност. Оптимал-

ната температура е 436 °С. При

тази температура се постига мак-

симална производителност на теч-

на фракция 30 – 35%, пиролизни га-

зове 10 - 25%, остатъчен въглерод

20 - 30% и метален корд – 10%. При

производствената дейност по опол-

зотворяването на отпадъците (до

5 т на денонощие) се предвижда,

като краен продукт да се получи

течна фракция – пиролизно гориво

2,80 т/24 h и пиролизен газ 0,30 т/

24 h.

Пиролизното гориво може да се

използва за предварително подгря-

ване на инсталацията и като гори-

во за котли на течно гориво. Пиро-

лизният газ се използва изцяло за

поддържане на технологичния про-

цес чрез изгаряне в газова горелка.

В процеса на преработка на гуми-

те са получават още високовъглеро-

ден остатък и металкорд.

Високовъглеродният остатък

може да се използва като твърдо

гориво, калоричността му е от по-

рядъка на 7000 - 7500 kal., като суро-

вина в химическата промишленост

във вид на активен въглен (СКТ-3С)

за пречиствателните станции, а

така също и за различни видове

филтри и изсушители.

Металкордът съдържа стомана и

се използва като суровина за после-

дващо претопяване.

Тъй като преработката е по ме-

тода на закритата пиролиза, отде-

ляните емисии са многократно по-

ниски от нормите за допустими

емисии на въздуха.
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       сторията на компостиране-

то се простира далеч назад във вре-

мето. Първите писмени сведения за

използване на компост в селското

стопанство се появяват още преди

4500 години в Месопотамия. Римля-

ни, египтяни и гърци активно са из-

ползвали компостирането, което

може да се установи дори чрез Тал-

муда, Библията и Корана. Археологи-

чески разкопки потвърждават, че и

цивилизацията на маите също е била

запозната с компостирането 2000

години преди нас.

Въпреки че основите на компости-

ране в градинарството са извест-

ни от незапомнени времена, през ХIХ

в. много по-голямо разпространение

получават минералните торове, а

към края на Втората световна вой-

на земеделието започва да се възпол-

зва от резултатите на научни разра-

ботки и повсеместното приложение

на химическите подобрители заме-

ня компоста.

Органичната преработка в наши

дни не е изцяло връщане към минало-

то, тъй като тя се възползва от

всички достижения на съвременната

наука. Всичките химични и микроби-

ологични процеси, които протичат

в куповете компост, са изучени до

най-малкa подробност и това дава

възможност за целенасочена подго-

товка на материала, както и за уп-

равление и регулиране на процесите

в нужната посока.

Фактори, влияещи върху
процеса

За да е успешен процесът на ком-

постиране, трите най-важни факто-

ра са подходяща температура, под-

ходяща влажност и подходящ достъп

на кислород. В естествени условия

процесът на биоразграждане проти-

ча бавно, на повърхността, при тем-

пературата на околната среда и в

този смисъл компостирането е на-

чин за ускоряване на естественото

разграждане в контролируеми усло-

вия.

В отпадъците обикновено съще-

ствува смесена ендогенна микрофло-

ра, чиято активност се увеличава,

когато съдържанието на влага и

концентрация на кислород достиг-

нат необходимото равнище. Освен

кислород и вода, необходими за раз-

множението са и източници на въгле-

род, азот, фосфор, калий и други

микроелементи. Те често се набавят

чрез веществата, съдържащи се в

отпадъците. Микроорганизмите се

размножават и произвеждат вода,

въглероден диоксид, органични съе-

динения и енергия. Част от енерги-

ята, получена при биологичното окис-

ление на въглерода, се изразходва в

метаболитни процеси, а останала-

та се отделя под формата на топ-

лина.

Така биомасата се превръща в

материал с по-проста структура

(компост), който е по-стабилен, по-

хигиеничен и може да бъде полезен в

земеделието и за възстановяване на

органичната материя в почвите.

Често думата „компостиране“ се

използва и при разграждане на

твърди битови отпадъци (след ме-

ханично разделяне на органична и

неорганична материя), но тогава

качеството на получения материал

е по-ниско и той би следвало да бъде

изхвърлен.

Използвани технологии
Теоретично компост може да се

направи от всяка органична материя

– част на организъм, растение или

животно, която съдържа въглерод.

Отпадъците, които обикновено са

компостирани, варират от градски

боклук, който представлява смес от

органични и неорганични компонен-

ти, до по-хомогенни субстрати като

животински и растителни отпадъ-

ци, утайки и нечистотии.

В домашни условия и по-малки

градини компостирането все още се

извършва на купове, но в промишле-

ни условия са необходими специални

Технологии
и машини за
компостиране

Composting technologies and equipment

И

Технологии
и машини за
компостиране
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съоръжения и инсталации.

Компостирането до неотдавна

(80-те години на XX в.) е осъществя-

вано основно на открито, чрез съби-

ране в куп и периодично разбърква-

не, което осигурява достъп до кис-

лород. Тази технология все още е

често срещана в земеделието, но

тъй като обикновено се осъществя-

ва върху открита почва, крие опре-

делени рискове от замърсяване. За-

щитата на околната среда е и една

от причините за появата на по-слож-

ни технологични решения за компо-

стиране, които започват от изпол-

зването на т. нар. биологични реак-

тори и стигат до компютърните

системи в заводите за отпадъци.

Най-общо можем да разделим ин-

сталациите за компостиране на

отворени и затворени системи в

зависимост от това дали се из-

вършват в открити и полуоткрити

пространства или в затворени по-

мещения. По екологични съображения

затворените системи са предпочи-

тани в първата част на процеса –

складирането. Друго предимство,

освен намаленото замърсяване на

околната среда, е независимостта

от метеорологичните условия.

Заради отделянето на вредни

газове и неприятни миризми по вре-

ме на компостиране модерните ин-

сталации разполагат с т. нар. био-

филтри, които по биологичен път

отстраняват голяма част от мириз-

мите. Те се състоят от въздушна

камера, филтриращ материал, подо-

ва настилка, държащи стени (най-

често с височина до 1,5 м) и може да

включват покритие, както и устрой-

ство за овлажняване на влизащия

въздух.

Компостиране на купове
Традиционната технология за

компостиране на купове може да

бъде осъществявана както на откри-

то, така и на закрито. Размерите на

куповете зависят от обработваемия

материал и от начина, по който ще

се осъществява достъпът до кисло-

род.

В модерните инсталации снабдя-

ването на куповете с въздух става

посредством системи за форсира-

но аериране, които могат да бъдат

компютъризирани и да се задей-

стват автоматично, когато дат-

чиците отчитат ниво, по-ниско от

зададеното предварително. Купове-

те имат решетъчни подови настил-

ки, през които въздухът може да

бъде засмукван чрез вентилатори,

а когато са разположени на откри-

то, се препоръчва да бъдат покри-

ти с платна, произведени от мате-

риал, който не пропуска вода, а само

газове.

Един от по-ниско икономичните

варианти на събирането в купове е

компостирането в пластмасови чу-

вали. Те представляват големи пла-

стмасови торби с ускорена венти-

лация, широки между 2 и 4 м и с дължи-

на до 150. Чувалите се пълнят със

специална преса и посредством пер-

форирани тръби се свързват към

системата за подаване на въздух,

която размесва въздушния поток и

разширява обема на торбата. Основ-

ният недостатък на този начин на

компостиране е невъзможността за

почистване на въздуха.

По-сложните инсталации на купо-

ве включват механично разбъркване

чрез размесващи машини. Те осигу-

ряват по-висока скорост на целия

процес и по-добра хомогенност на

крайния продукт.

Компостиране в
биологични реактори

В сравнение с обработката в ку-

пове компостирането в реактори

може да използва по-високи техно-

логии и да гарантира по-висока сте-

пен на контрол и ефективност. Ком-

постирането в затворени системи

най-общо протича през следните

няколко етапа: доставяне, смилане и

разбъркване на материала; поставя-

не на разбърканата маса в реакто-

ра. Условията се контролират чрез

контролиране на входящия и изходя-

щия въздушен поток. Миризмите се

премахват чрез извличане на възду-

ха от системата. Следващият етап

е мониторинг и регулиране на

въздушния поток, а при последният

компостът се премества и изпраща

за узряване. Реакторите обикнове-

но са във формата на кутии и разли-

ките помежду им се състоят в това

как се следи и управлява достъпът

до въздух.

Биологичните реактори за компо-

стиране могат да бъдат разделени

на три вида: вертикални, хоризон-

тални и въртящи се (цилиндрични).

Вертикалните реактори най-че-

сто са високи над 4 м. Органични-

ят материал се изсипва отгоре и се

разтоварва отдолу чрез различни

механични устройства. Въздухът

влиза от долната част на реакто-

ра в посока, противоположна на дви-

жението на материала и излиза от

горната част, като обикновено пре-

минава през биофилтър. Този тип

системи се използват все по-рядко,

защото контролът над процесите

в тях е затруднен заради височина-

та им и по-високата нужда от

въздушен поток на единица площ.

Хоризонталните реактори, които

са много по-разпространени, са ви-

соки между 1 и 3 м и по-рядко имат

проблеми с висока температура.

Хоризонталният въздушен поток

служи и за допълнително смесване на

органичния материал. Изсипването

и разтоварването се извършва чрез

различна апаратура. В някои случаи

реакторите стигат и до 60 м дължи-

на и са подходящи при често, ежед-

невно насипване. Машините за об-

ръщане обикновено се движат на

релси и могат да бъдат премества-

ни между различни пътеки.

В последните години популярност

добиват цилиндричните реактори.
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Те работят чрез цилиндър с дължи-

на до 45 м, който се върти непрекъ-

снато с ниска скорост и служи как-

то за придвижване на въздушния

поток, така и за смилане. Тъй като

хомогенизиренето се осъществява

по-бързо, материалите в тези ре-

актори престояват само няколко

дни. За да бъде качествен получе-

ният компост обаче, след този про-

цес той би трябвало да бъде преме-

стен и подложен на допълнителна

биологична обработка.

Машини за
компостиране

Процесът на компостиране е как-

то биологичен, така и механичен.

След като материалът е стоварен,

той трябва да бъде филтриран,

отделен, раздробен на малки части

и смлян, а всички процеси след това

трябва да бъдат контролирани и по

възможност оптимизирани.

Подготовката на органичната

материя включва раздробяването й

на парченца не по-големи от 75 мм

и може да се извършва с помощта на

машини за смилане. Те са монтира-

ни върху подвижно или неподвижно

шаси, което обикновено се придвиж-

ва от трактори.

При раздробяване на битови от-

падъци се използват машини с един

или два зъбни ротора. Машината за

смилане може да подпомага смесва-

нето на различните продукти,

съставящи субстрата за компости-

ране (трева, слама, храсти и клони,

корени и използвани дървета, касет-

ки от плодове и зеленчуци, палети и

т. н.).

Товаренето на продукта се из-

вършва отгоре с помощта на кош (в

някои случаи монтиран върху сама-

та машина за смилане) или с предна

вила, прикрепена към трактора.

Разтоварването на продукта се

извършва директно върху терена или

на куп посредством елеваторна лен-

та. Върху лентата може да се мон-

тира магнитен сепаратор, за да

бъдат отстранени евентуални ме-

тални материали.

В предприятията за компостира-

не, работещи със смесени органич-

ни отпадъци, в крайния продукт обик-

новено остават частици от пласт-

маса, които би трябвало да бъдат

отстранени. Най-често използвани-

те за тази цел машини са въздушни-

те сепаратори, които отделят във

въздушен поток лекия материал като

пластмасово фолио.

Машините за изстискване нама-

ляват влагата и отстраняват из-

лишната вода. Получената с помощ-

та на изстискване течност се под-

лага на анаеробна ферментация, при

което се получава биогаз. Машина-

та, която се използва за тази цел,

се състои от едно или две винтови

устройства, въртящи се с малка

скорост във вътрешността на ци-

линдър.

Най-често срещаните машини за

смесване, които работят в инста-

лации с купове, са самоходни с над-

лъжно транспортиране на продук-

та, а най-разпространената техно-

логия е тази на обкрачващи купа

машини. Апаратът за смесване се

състои от хоризонтален ротор,

перпендикулярен на посоката, в ко-

ято се движи напред машината,

носещ две винтови спирали с ост-

риета, една дясна и една лява, кои-

то прибират материала към центъ-

ра; в центъра, към ствола, обикно-

вено са монтирани лопати, които да

изгребват назад продукцията. Раз-

мерите на обработваните от тези

машини купове варират в зависи-

мост от наличните мощности и са

по-големи при самоходните машини.

Най-мощните самоходни машини,

снабдени с мотори от 250-350 kW,

имат работен капацитет 2500-3000

m3/h; тези от класа 150-200 kW об-

работват 1500-2000 m3/h.

Машините, теглени странично от

трактор, са подходящи за разработ-

ка на работни площадки със средно

малки размери и се използват пре-

димно в областта на земеделието за

третиране на животински отпадъ-

ци или на биомаса, генерирана в зе-

меделското производство.

Машините за размесване с накло-

нена подемна лента се използват от

много десетилетия насам, макар че

винаги са били източник на пробле-

ми поради деликатността си (осо-

бено ако са лишени от предна защи-

та). Те осигуряват по-добро снабдя-

ване с кислород на материала в срав-

нение с онези с винтов ротор, пора-

ди по-дългия контакт на биомасата

с атмосферния въздух. Самодвиже-

щите се машини за размесване са с

работна ширина до 3 м и могат да

обработват купове до 3 м.

Отстраняването на грубия мате-

риал, който в някои случаи може да

достигне голям процент, се осъще-

ствява с помощта на машини за

сортиране. Те обикновено са подвиж-

ни и се състоят от въртящ се бара-

бан с цилиндрична форма за пресява-

не и две транспортни ленти – за

разтоварване на готовия компост и

за разтоварване на излишния мате-

риал.

Преди да бъде продаден или опол-

зотворен по друг начин, компостът

може да бъде опакован в торби и по

този начин защитен. Това се из-

вършва или на ръка, или с автомати-

зирани пакетиращи машини.

Според различни изчисления сепа-

рирането на домашни и градински

отпадъци и преобразуването им в

компост може да намали с около 25%

количеството, което се изпращат в

традиционните сметища. Въпреки

че компостирането все още се

свързва с малки градински обекти и

домашно рециклиране, то все по-

сигурно се превръща в сериозна ин-

дустрия, която е полезна за общини-

те, за големите предприятия, а не

на последно място и за околната

среда.
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     иомасата от влажни зони и ос-

татъчна земеделска продукция пред-

ставлява неусвоен алтернативен

енергиен потенциал за България. Той

е особено приложим за крайдунавс-

ките населени места, Черноморие-

то и поречието на големите

вътрешни реки. Потенциалните еко-

логични ползи, включително по отно-

шение на намаление на емисиите на

парникови газове, които могат да се

постигнат чрез замяна на изкопае-

мите горива с ресурси от биомаса,

представляват една от основните

движещи сили за насърчаването на

енергийното използване на биомаса-

та като местен енергиен ресурс.

Биомаса като енергиен
ресурс

Делът на биомасата в общата

консумацията на енергоресурси в ЕС

е бил около 3% през периода 1990-

1999 г. Към момента тази стойност

е двойно по-висока, а целта за 2020

г. е да достигне 10% от общото

енергийно потребление. Тенденции-

те показват значителен прогрес в

технологиите за биомаса основно в

Изграждане
на изкуствени
влажни зони за
добив на биомаса

сферата на отопление, които се

явяват сравнително конкурентни,

лесни за поддръжка и икономически

обосновани в сравнение с другите

децентрализирани енергопроизвод-

ства. Дългосрочните прогнози и

изследвания посочват, че биомасата

се очаква да заеме трети основен

дял във ВЕИ сектора до 2050 г. с

капацитет между 20 и 40% от общо-

то количество енергоресурси от

възобновяеми източници.

Към биомасата принадлежат

всички органични продукти, получе-

ни директно или индиректно от ра-

стителния свят (дървесина и храс-

ти, земеделски култури, тревисти

растения, видове от влажни зони и

водорасли, микроскопични растител-

ни видове и др.), както и всички

отпадъци от тяхната употреба. Към

биомасата се отнасят и отпадните

органични продукти от животинския

свят, както и всички органични от-

падъци от дейността на човека –

производство, бит, култура.

На земята съществува и опреде-

лено количество „мъртва„ органич-

на маса в различни стадии на преоб-

разуване, която се разглежда като

невъзобновяем ресурс от органични

горива. Тези запаси не са големи. Те

са резултат на биохимични пре-

връщания, които се извършват с

много ниска скорост. Срокът за

образуването на органичните гори-

ва в земните недра е 0.5 до 500

милиона години. При темповете, с

които се изразходват в момента, те

са практически невъзобновими, още

повече, че условията на земята сега

са променени до такава степен, че

процеси на образуване на органични

горива в земните недра не се съще-

ствуват. За разлика от „мъртвата„

органична маса в земните недра,

свежата биомаса, непрекъснато

растяща в природата, е възобновя-

Construction of artificial wetlands for the biomass

production

Изграждане
на изкуствени
влажни зони за
добив на биомаса
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ем ресурс. Използването й като

енергиен източник е свързано с из-

ползване на по-нови технологични

системи, отколкото за конвенцио-

налните изкопаеми горива. Поради

това изкопаемите енергоресурси

все още се използват в много по-

големи мащаби, въпреки че от све-

жата биомаса могат да се получат

всички компоненти, които се полу-

чават и от изкопаемите горива.

Добив на биомаса от
изкуствени влажни зони
в България

Една от малко познатите и неус-

воени възможности за България в

областта на ВЕИ е ползването на

биомаса от влажните зони с цел

тяхното поддържане или възстано-

вяване. Влажните зони са екосисте-

ми, в които водата е основният

фактор, от който зависят екологич-

ните условия и свързаните с тях

животни и растения. Според Рамсар-

ската конвенция, влажни зони са

„блата, торфища, мочурища или

открити водни площи, естествени

или изкуствени, постоянни или вре-

менни, статични или течащи, слад-

ки, бракични или солени, включител-

но територии с морска вода, дълбо-

чината на които при отлив не над-

хвърля 6 метра“. Влажните зони у

нас, включени в списъка на Рамсар-

ската конвенция, са Сребърна, ком-

плекс Ропотамо, Атанасовско езеро,

Дуранкулашко езеро, Шабленско езе-

ро, комплекс Беленски острови, Ос-

тров Ибиша, Пода, комплекс Поморие,

Езеро Вая (Бургаско езеро), комплекс

Драгоманско блато.

Влажните зони се явяват като

едни от най-големите резервоари на

СО2. В тях се съхраняват големи

количества въглерод, което ги пра-

ви изключително важни за предотв-

ратяване на промените в климата.

Те имат важно значение за живота

на местното население и предлагат

добри условия за развитие на различ-

ни видове туризъм. За съжаление,

това са изключително уязвими еко-

системи – силно чувствителни към

замърсяване, промени във водните

течения и други. Те са сред типове-

те екосистеми, които в най-голяма

степен са повлияни от човешката

дейност, довела до тяхното значи-

телно намаляване като покритие и

загуба на свързаното с тях биологич-

но разнообразие. Най-големите загу-

би на влажни зони в площно и струк-

турно отношение се случват през ХХ

век поради бързата индустриализа-

ция, урбанизация, усвояване на земи

за земеделски и други цели, замърся-

ване, както и промени в хидроморфо-

логията на водните обекти. След

интензивно пресушаване и разорава-

не на влажните зони през ХХ в. От

тях е останала много малка част,

особено във вътрешността на стра-

ната. По най-груби изчисления площи-

те, заети от влажни зони, са нама-

лели 20 пъти и заемат едва 0,1% от

територията на България.

Приблизителният добив на биома-

са от съществуващите защитени

влажни зони в България (около 40 000

хектара), като се зачитат потреб-

ностите на биоразнообразието (до-

бив само на 20-30% от площта годиш-

но), се равнява на около 24 000 тона,

подходящи за производство на пале-

ти и брикети. Основните видове

подходящи за енергийни нужди са

тръстика, папур, острица и др. Пол-

зването на тази биомаса винаги

трябва да е съобразено с целите за

опазване, възстановяване и управле-

нието на съответните влажни зони,

като практическият опит показва, че

за естествени и защитени место-

обитания не трябва да се прехвърля

границата от 20-30% добив от обща-

та площ на влажната зона и то на

мозаечен принцип, т. е. различа част

от територията и на различен реду-

ващ се принцип всяка година. С най-

добри енергийни стойности след

направените анализи е папурът, кой-

то е и с най-ниско пепелно съдържа-

ние. Изследвания сочат, че не е необ-

ходимо разделно добиване на биома-

сата и преработката й в различни

видове пелети, а точно обратното -

смесени, различни типове биомаса

дават най-висококачествени пелети

с най-добри енергийни показатели за

горене. Разделянето на биомасата по

видов състав не е икономически рен-

табилно.

Пречистване на води
Влажните зони имат изключител-

но важна роля и за кръговрата на

водата, като възстановяват водни-

те запаси и подхранват подпочвени-

те води. Особено ценна е способно-

стта им да пречистват преминава-
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щите през тях води. Не случайно на

много места по света се изграждат

пречиствателни станции, имитира-

щи естествените блата. Влажните

зони имат много важна роля и в пред-

пазването от наводнения, като по-

емат и задържат голяма част от

повърхностните води при наличието

на силни валежи например.

Създаването на пречиствателни

биолагуни (изкуствени влажни зони)

са особено подходящи за пречиства-

нето на отпадните води на малки

населени места. Показателите на

пречистваните води отговарят на

необходимите стойности за зау-

стване на пречистени отпадни води

според националното законодател-

ство в тази област. Финансова се-

бестойност за изграждането и под-

държането на подобни съоръжения е

в пъти по-ниска в сравнение с кон-

венционалните пречиствателни

станции. Освен това по този начин

могат да се покрият в срок европей-

ските изисквания, касаещи изграж-

дането на пречиствателни съоръже-

ния в малките населени места под 10

000 души еквивалент жители.

Изграждане на
изкуствени влажни зони

Изкуствените влажни зони са

инженерни системи, проектирани и

построени да утилизират есте-

ствените функции на растително-

стта във влажната зона, почвите

и техните микробиологични попула-

ции да пречистват повърхностна-

та вода, подпочвената вода или

водните потоци. Естественият

процес на развитие на екосистема-

та на влажната зона (сукцесия) е

свързан с постепенното запълване

на влажната зона с органична ма-

терия и превръщането й във влаж-

на ливада или гора в зависимост от

климатичния пояс. В ненарушените

екосистеми този процес може да

продължи хиляди години. На практи-

ка, поради антропогенното замър-

сяване на водите, този процес е

значително ускорен. Такъв е и слу-

чаят със ЗМ блато Кайкуша в При-

роден парк Персина, където по-

стъпващите води са силно органич-

но натоварени. Ето защо отнема-

нето на органична материя от еко-

системата отдалечава този пери-

од на запълване и изчезване на влаж-

ната зона и я поддържа по-дълго

време жива и функционираща. От-

немането на органична материя

може да става по различни начини

– удълбаване и отнемане на горния

слой органична тиня, изнасяне на

различните видове от водната еко-

система, изгаряне на растително-

стта и др. Практиката показва, че

най-резултатният и най-малко ув-

реждащ екосистемата начин е ко-

сенето (добив) на папура и тръсти-

ката и изнасянето им извън влаж-

ната зона. По този начин всяка го-

дина от екосистемата могат да се

изнасят десетки тонове органична

материя от хектар, без да се увреж-

да функционирането на екосистема-

та и без безпокойство за биоразно-

образието, което я обитава, тъй

като косенето на тръстика и папур

се извършва основно през зимните

месеци, когато ниските темпера-

тури позволяват навлизането на

механизирана техника.

Производство на пелети
и брикети от биомаса
от влажни зони

Производството на пелети от

биомаса е индустрия, която попада

в енергийния сектор като източник

на топлина и производство на елек-

троенергия. Към настоящия момент

производството на пелети се счи-

та за обещаващ бизнес с краткос-

рочна възръщаемост на вложените

средства. Единственият начин за

получаване на „нулев парников

ефект“ и „нулеви емисии“ е ползва-

нето на отпадна биомаса за горив-

на компонента, т. е. при изгарянето

да се генерира точно толкова въгле-

роден диоксид, колкото растението

е погълнало от атмосферата в ета-

пите на своя растеж.

Пелетите са продукти, получени

чрез пресоване на дървесни или сел-

скостопански отпадъци, в този слу-

чай от биомаса от влажни зони, без

слепващи субстанции. Представля-

ват малки цилиндри, получени при

високо налягане и температура.

Лигнинът като естествено лепило

държи влакната на растението за-

едно, като при температури над 100

°С той се топи и позволява на ма-

териала да добие различна форма.

Така горещият лигнин играе ролята

на лепило, задържащо пелетите във

формата, в която са пресовани.

Калоричността на пелетите е

приблизително равна на тази на

въглищните брикети и само 2,1-2,2

пъти по-ниска от тази на нафтата.

Съдържанието на пепел е значител-

но по-ниско от това на въглищните

брикети (5 - 10%) и даже от това в

дървата за огрев (2 - 4%). Това озна-

чава, че когато се изгарят 1 тон

пелети, остава само 10 кг пепел.

Пелетите са все още ново гориво

на българския пазар основно заради

високите инвестиционни разходи и

по-ниската покупателна способност

в сравнение със страните от ЕС.

Въпреки това се правят опити от

местни производители и се очаква

производството на пелети да набе-

ре скорост заедно с развитието на

икономиката и повишаването на
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стандарта на живот през следващи-

те години, като се залагат високи

икономически очаквания поради по-

добрите характеристики от други

подобни енергоносители. От няколко

години на българския пазар се пред-

лагат автоматизирани уреди за из-

гаряне на отпадна биомаса – пелет-

ни котли и камини. Цената на един

киловатчас топлинна енергия, полу-

чена при изгарянето на отпадна био-

маса в тези уреди, е 0,063 лв. От-

падъкът от тези уреди при изгаряне

на микс от биомаса не надвишава 3%.

Най-голямото предизвикателство

е създаването на устойчиви иконо-

мически механизми и схеми за съби-

ране и добив на биомасата, които да

допринасят към целите за опазване

и управление на биологичното разно-

образие, а също и за възстановява-

не на пресушени или унищожени влаж-

ни зони. В някои случаи изкуствени-

те биолагуни могат да покрият енер-

гийните нужди на цели общини/рай-

они, замествайки дървесината,

въглищата и електричеството като

масово разпространено средство за

отопление към момента.

Демонстрационен
проект за отопление на
биомаса от влажни зони

Природен парк Персина е терито-

рия с висока консервационна стой-

ност. Той е разположен по протеже-

ние на българската част от Долен

Дунав и покрива площ от 21 762,2 хка,

която включва и група острови. В

него влиза най-голямото Рамсарско

място в България, което се характе-

ризира с 475 високи растителни

видове и над 200 вида птици. Най-

важните екосистеми в парка са за-

ливните гори по течението на Ду-

нав и блатата във вътрешността

на територията. Те улавят големи

количества въглерод, особено ако се

поддържат и управляват устойчиво.

Блатото Кайкуша например, разпо-

ложено на площ от 150 ха, улавя 600

т въглерод на година, което се оце-

нява на 6000 евро.

WWF България реализира демон-

страционен проект за внедряване на

отоплителна инсталация на биома-

са от влажни зони и слънчева енер-

гия в дирекцията на природен парк

Персина . Проектът бе осъществен

със съдействието на Програмата за

малки проекти на глобалния екологи-

чен фонд. „Сградата на дирекцията

на парка е една от малкото държав-

ни структури у нас, които внедриха

алтернативна система за отопле-

ние, базирана на използването на

биомаса от влажните зони (тръсти-

ка и папур), които са изцяло местен

енергиен източник. Използването на

този локален възобновяем енергиен

ресурс е базиран на създаването на

икономически изгодни механизми за

възстановяването на влажните

зони, в частност бившето блато

Кайкуша недалеч от гр. Белене, с цел

възстановяването на природни мес-

тообитания на световно защитени

и редки видове птици“, заявяват от

природозащитната организация.

„Една от целите на проекта е

сградата на дирекцията на ПП Пер-

сина да се превърне в модел, който

да демонстрира някои от възможни-

те решения за справяне с климатич-

ните промени. Това става чрез ин-

сталирането на малка фотоволта-

ична инсталация за електроенергия

от слънцето, осигуряваща автоном-

ност на захранването на аквариума

в сградата. Подмяната на осветле-

нието с енергоспестяващи крушки и

LED технологии е най-лесната част

за намаляване на въглеродните еми-

сии. Най-голям резултат беше по-

стигнат с подмяната на конвенцио-

налната климатична системата за

отопление с котел на биомаса, кой-

то използва пелети, произведени от

добита от блатото Кайкуша

тръстика“, допълниха от WWF.

По материали на WWF – България
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