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Очаква се ръст на пазара на рециклирана термопластмаса
До 2025 г. се очаква пазарът за рециклирана термопластмаса да достиг-

не стойност от 95 млрд. щатски долара, сочи нов доклад на анализаторите
Global Market Insights. Един от факторите, които ще допринесат за това, е
разрастващото се производство на електрическо и електронно оборудване
в Северна Америка. Рециклираната термопластмаса се използва за изолация
на кабели и проводници, производство на рафтове за хладилници, корпуси на
телевизори и др. Експертите очакват благоприятно влияние върху пазара на
рециклирана термопластмаса да окаже и ръстът в строителството, къде-
то материалът се използва за изработка на различни панели, парапети,
врати, водопроводна арматура, декоративни елементи.

При небиоразградимата рециклирана термопластмаса се наблюдава
съществен ръст, който ще се запази до 2024 г. с темп от 9% по отно-
шение на обема. Това се дължи на ниските цени и високата достъпност
на продукта. Също на база обем пазарните анализатори очакват през
следващите няколко години гранулите да заемат 25% дял от целия сег-
мент, тъй като те се използват широко за производството на опаковки
за различни продукти.

Пловдив представи новата си програма за подобряване на КАВ
Общинският съвет на Пловдив прие нова програма за подобряване на

качеството на атмосферния въздух (КАВ) и план за действие към нея за
периода 2018-2023 г. Така общината ще може да кандидатства за финан-
сиране на заложените мерки, свързани с намаляване на замърсяването на
въздуха от битовото отопление – промяна на отоплителните съоръжения
(печки), включване на домакинствата към газификация, топлофикация, кли-
матици, поставяне на филтри на комините и т. н. Предстои да бъде на-
правено проучване на вида отопление на домакинствата, което ще карти-
ра и ще даде точна представа къде и с какво се отопляват домакинствата
в Пловдив.

Сред другите заложени мерки са поддръжка на улиците, оптимизиране на
транспортната схема, озеленяване, контрол върху емисиите от промишлени-
те предприятия и разпрашаването от строителните площадки, стимулиране
на използване на велосипеди и електромобили. Общата стойност на проекта
по разработване на Програмата е 83 886,80 лв., от които 71 303,78 лв. са
осигурени от Кохезионния фонд, а останалите 12 583,02 лв. са национално
съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Започна строителството на ПСОВ в Айтос
Стартира изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни

води (ПСОВ) в Айтос, която ще обслужва над 22 000 жители. Технологич-
ната схема включва механично и пълно биологично пречистване на отпадъ-
чните води с отстраняване на азот и фосфор, стабилизация и механично
обезводняване на излишната утайка. Очаква се с пускането в експлоата-
ция на съоръжението да се подобри качеството на живот на населението,
както и състоянието на водните ресурси на територията на общината.
Стойността на проекта, който трябва да бъде изпълнен в рамките на 35
месеца, възлиза на над 18,9 млн. лв. Повече от 12 млн. лв. от инвестицията
се осигурява като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020“ (ОПОС).

ЕС въведе забрана на халогенните лампи за намаляване на въглеродните емисии
От 1 септември т. г. влезе в сила забраната за продажба на халогенни

крушки на територията на Европейския съюз (ЕС). Потребителите трябва
да преминат към използването на LED лампи, които обикновено са с по-
висока цена от халогенните, но са и по-издръжливи и консумират по-малко
енергия. Целта на забраната на по-неефективните лампи е редуциране на
въглеродните емисии. Според проучвания мярката ще доведе до 93 TW
енергийни спестявания годишно до 2020 г., което е еквивалентно на годиш-
ното енергопотребление на Португалия. „Постепенното изваждане от
употреба на неефективните лампи ще спести 15,2 млн. т/год. емисии на
въглероден диоксид до 2025 г. Това е еквивалентно на емисиите, генери-
рани от близо 2 млн. души на година. Забраната ще има съществен принос
в борбата с измененията на климата“, съобщи Анна-Каиса Итконен, гово-
рител на Европейската комисия по въпросите на климата и енергетиката.

Продажбата на останалите запаси от халогенни крушки е разрешена, но
от началото на септември поръчването на нови количества е забранено.
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Увеличават броя на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки
С приети от правителството промени в Наредбата за опаковките и

отпадъците от опаковки нараства делът на реално обхванатото население
в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и се увеличава
броят на разположените за целта съдове. В населени места с под 50 000
жители увеличението в броя на контейнерите ще е средно с 15%, от 50 000
до 100 000 жители – с 9% и над 100 000 жители – с около 7%. Освен това,
за да се повиши ресурсната ефективност, се дава приоритет на определени
методи на рециклиране. Изменения има и в Наредбата за излезлите от
употреба моторни превозни средства (ИУМПС) – при такива за превоз на
повече от 8 пътници и за превоз на товари над 3,5 т се въвежда разширена
отговорност на производителя и цели за оползотворяване и рециклиране
съответно от 96 и 94%. Очаква се по този начин да се предотврати из-
хвърлянето на опасни вещества, нерегламентираното горене и третиране
на компоненти и части от тези категории ИУМПС.

Също така, в съответствие с политиката на Министерството на окол-
ната среда и водите за стимулиране на употребата на автомобили с по-
ниски нива на замърсяване, се променят и продуктовите такси за нови и
употребявани автомобили. От 31 декември 2021 г. ще отпадне заплащането
на продуктова такса за електромобили.

Финансират ВиК проекти с 1,34 млрд. лв.
Процедура за изграждане на ВиК инфраструктура на стойност 1,35 млрд.

лв. бе обявена по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Кон-
кретни бенефициенти са 14-те консолидирани ВиК оператора, за които
МРРБ изготви регионални прединвестиционни проучвания - Бургас, Варна,
Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен,
Ст. Загора, Шумен и Ямбол. Самата процедура цели посредством прилага-
нето на регионален подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфра-
структура да се повиши ефективността на ползване на водите и да се
намалят загубите във водопреносните мрежи. С нея финансовият размер
на обявените процедури по ОПОС възлиза на 99% от общия бюджет на
програмата. Максималният срок за физическо изпълнение на дейностите
по проектите е 49 месеца.

Нова наредба за емисиите от средни горивни инсталации
Правителството прие наредба, с която се транспонира по-голямата част

от изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и
на Съвета от 25 ноември 2015 г. за ограничаване на емисиите във въздуха
на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. Целта
на наредбата е чрез намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди
и прах да се ограничат рисковете за здравето на човека и околната среда.

Одобрени са и промени в Тарифата за таксите, събирани в системата
на Министерството на околната среда и водите, като се въвеждат нови
за регистриране на средни горивни инсталации. Изменения има и в Наред-
бата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и
прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, с които се
постига съответствие с европейското законодателство. С изменение в
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол се въвежда нов срок за докладване пред
ЕК, което е във връзка с изискванията на европейската директива.
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Загорка рециклира 99,6% от отпадъците си
Загорка успява да рециклира 99,6% от генерираните отпадъци, стана

ясно на Деветия национален зелен форум под наслов „100% кръгова иконо-
мика – споделена цел, споделена отговорност“, който се проведе на 19 юни
т. г. По време на събитието бяха представени и други успешни проекти
на компанията, насочени към редуциране на отпадъците – премахването на
горния хартиен етикет от PET опаковките на бранда Ариана, което е
довело до спестяването на 45 т хартия, и промотирането на стъклените
опаковки и повторното им използване. От пивоварната информираха още,
че 100% от доставяните хладилни витрини на пазара са „зелени“, т. е.
използват много по-малко енергия.

„Всички тези и други постигнати до момента резултати и бъдещи цели
са инкорпорирани в глобалната платформа на Heineken Company „Създаваме
по-добър свят“, която Загорка осъществява за България. Областите, върху
които платформата се фокусира с постигането на конкретни цели до 2020
г., са следните – намаляване на въглеродните емисии, опазване на водните
ресурси, израстване с месните общности, устойчиви ресурси, отговорна
консумация, здраве и безопасност“, допълниха от Загорка. Благодарение на
своите зелени политики и добри практики компанията е намалила с 6%
използването на водни ресурси в сравнение с 2015 г., като за същия период
е постигнато и 3% понижение на въглеродните емисии в производството.

Община Свиленград представи проекта си за компостираща инсталация
На начална пресконференция на 3 август т. г. бе представен проектът

„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и
биоразградими отпадъци - община Свиленград“. С реализацията на проекта
ще се намали количеството депонирани битови отпадъци, включително и
биоразградими, от всички населени места на територията на община Сви-
ленград и ще се осигури допълнителна инфраструктура за разделно събиране
и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Това
ще допринесе за постигане на националните цели, заложени в българската
нормативна уредба, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депони-
раните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите
отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела
рециклирани отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови
отпадъци. Инсталацията ще е с капацитет 3000 тона годишно и ще обслуж-
ва всички населени места в общината с население общо 22 500 души. Очаква
се експлоатацията на съоръжението да доведе до намаляване на общото
количество депонирани битови отпадъци на Регионалното депо в Харманли
от 7796 т/год. до 4921 тона годишно, а общото количество на депонирани-
те биоразградими битови отпадъци от 5110,78 тона на година да намалее
до 3325,63 тона.

Нов ISO стандарт за въглеродния отпечатък на продукти
Международната организация по стандартизация (ISO) публикува нов

стандарт, спомагащ за количественото определяне на въглеродния отпе-
чатък на продукти. ISO 14067:2018, „Парникови газове – Въглероден отпе-
чатък на продукти – Изисквания и насоки за количествено определяне“ ще
предостави на организациите набор от методи за изчисляване на въгле-
родния отпечатък на продуктите им и ще подобри разбирането на начи-
ните за редуцирането му. Стандартът заменя техническа спецификация
ISO/TS 14067:2013, след като пазарът сигнализира, че има необходимост
от по-подробен и задълбочен документ.

Даниеле Периньоти, председател на работната група, разработила
стандарта, подчертава, че съгласно Рамковата конвенция на ООН за из-
менението на климата определянето на въглеродния отпечатък на продук-
тите е един от ключовите фактори за постигане на глобалните цели в
борбата с климатичните промени. „Стандартът позволява на организаци-
ите да придобият по-ясна представа за факторите, които влияят върху
въглеродния отпечатък на продуктите при производството им, и да пред-
приемат подходящите мерки за редуцирането му. Ако той е свързан напри-
мер със суровините, компаниите могат да проучат възможностите за
използване на алтернативни такива, или ако е свързан с транспорта, могат
да подобрят логистичния си модел и т. н.“, обяснява Периньоти.

За разлика от техническата спецификация, стандартът е с по-голям
фокус върху количественото определяне и обвързването със стандартите
от групата ISO 14000. Той предоставя и по-голяма яснота по отношение
изчисляване на потреблението на електроенергия. ISO 14067 е част от
групата стандарти ISO 14060 за количествено определяне, мониторинг,
докладване и валидиране на емисиите на парникови газове в подкрепа на
нисковъглеродната икономика.
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 вропейският съюз (ЕС) обяви

нови стандарти по отношение на

емисиите и ефективността на на-

миращите се на територията на

държавите членки големи инстала-

ции за третиране на опасни и нео-

пасни отпадъци, които към момен-

та са около 4000 на брой. Целта на

новите стандарти е да подпомог-

нат властите на национално ниво

в усилията за ограничаване на

въздействието, което тези съоръ-

жения оказват върху околната сре-

да.

Спецификациите, публикувани на

17 август т. г. в Официалния вест-

ник на ЕС, са резултат от прераз-

глеждането на най-добрите налич-

ни техники (НДНТ) за третирането

на отпадъци. Освен значимостта

им за европейския сектор за обра-

ботка на отпадъци, тези заключе-

ния за НДНТ са важни и за постига-

нето на заложените цели в европей-

ските политики, отнасящи се до

опазването на околната среда и

управлението на отпадъци. Те пре-

доставят на националните власти

техническата основа за определя-

не на условията на разрешителни-

те за експлоатация на инсталаци-

ите.

Въпреки че основната цел на зак-

люченията за НДНТ е редуциране на

емисиите от различните процеси на

третиране на отпадъци, те покри-

ват и други екологични проблеми

като например енергийната и ресур-

сната ефективност, предотвратя-

ването на аварии, шум и миризми,

управлението на остатъчните

фракции. Документът включва 53

отделни заключения за НДНТ, като

24 от тях се отнасят до сектора

като цяло, а останалите 29 обхва-

щат най-разпространените мето-

ди за третиране на отпадъци, вклю-

чително механични, биологични и фи-

ЕС публикува нови стандарти
за третирането на отпадъци

зикохимични, както и обработката

на течни отпадъци на водна осно-

ва. Заключенията се отнасят и до

временното съхранение на отпадъ-

ци и независимите пречиствател-

ни станции за отпадъчни води, ко-

ито приемат предимно потоци от

инсталации за третиране на от-

падъци.

В допълнение, заключенията

включват емисионни нива, съответ-

стващи на най-добрите налични

техники (НДНТ-СЕН), които при

трансформирането им в емисионни

норми имат потенциала да доведат

до съществено понижение на еми-

сиите от сектора за третиране на

отпадъци. За първи път те

съдържат НДНТ-СЕН на ниво ЕС за

емисии във води и въздух от съоръ-

жения за механично третиране

(шредери) и анаеробно разграждане

на отпадъци. Съществуващите ин-

сталации (т. е. тези с издадено раз-

решително преди публикуването на

заключенията за НДНТ) разполагат

с 4 години за привеждане в съответ-

ствие с новите стандарти. За но-

вите инсталации изискването за

съответствие вече е в сила.

По отношение на емисиите във

въздуха заключенията за НДНТ раз-

глеждат редица техники като напри-

мер капсулирането на оборудването

и инсталациите за намаляване на

емитираните във въздуха концент-

рации. Зададени са НДНТ-СЕН за

прах, общи летливи органични съеди-

нения, амоняк, хлороводород, живак,

хлорофлуоровъглероди и миризми.

При емисиите във води заключе-

нията за НДНТ са с фокус върху

техниките за реализиране на макси-

мални спестявания на вода и опти-

мизиране на водопотреблението,

включително чрез рециркулация и

повторна употреба, както и разде-

ляне на потоците отпадъчни води в

зависимост от съдържанието на

замърсители. Тук НДНТ-СЕН са опре-

делени за общ органичен въглерод,

химично потребен кислород (ХПК),

общо суспендирани вещества, въгле-

водороден индекс за нефтопродукти,

общ азот, общ фосфор, фенолен ин-

декс, свободен цианид, абсорбируе-

ми органично свързани халогени,

метали и металоиди (например ар-

сен, кадмий, хром, мед, олово, никел,

живак и цинк) в потоците, изпуска-

ни в приемно водно тяло или в кана-

лизацията.

ЕС публикува нови стандарти
за третирането на отпадъци

Е
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Разнообразни решения за почистване
с вода под високо налягане от
Аква Джет 2011

Разнообразни решения за почистване
с вода под високо налягане от
Аква Джет 2011

Високонапорната технология за почистване с вода под

високо налягане предлага много и разнообразни решения. С

този метод ефективно могат да бъдат отстранявани от-

ложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлооб-

менници, индустриални подове, отливки, филтърни плат-

на. Премахването на пътна маркировка, санирането или раз-

рушаването на бетон, почистването на кошовете на бе-

тоносмесители е възможно с използването на водна струя

под високо налягане.

Предлаганите от нас помпи, хидробластери, водоструй-

ки, както и дюзите на няколко производители, като Spraying

Systems, Cosmas, ENZ, ни дават възможност да отговорим

на нуждите на своите клиенти в много и различни отрас-

ли, предлагайки им правилното решение за почистване.

При железопътните цистерни, системата ни за вътреш-

но почистване е изключително ефективна и икономически

изгодна. Предлагаме система, която е херметически зат-

ворена и не съществува опасност от изпарения при рабо-

та с отровни и опасни замърсявания. Работи се при неп-

рекъснат режим, а системата е приложима за различни от-

вори.

В химическите и фармацевтични заводи, в нефтохими-

ята, при производството на пластмаси е необходимо да се

почистват резервоари, реактори, автоклави, смесители с

бъркалки, баки, които понякога са монтирани на тесни мес-

та, имат различни обеми и форми, както и различни като

разположение и големина люкове. За вътрешното почист-

ване на затворени съдове предлагаме високонапорни пом-

пи, миещи глави, позициониращи системи. Почистването

може да бъде ръчно – с пистолет, както и полуавтоматич-

но или напълно автоматично. Позициониращите системи

могат да бъдат инсталирани неподвижно или да са мобил-

ни, да се монтират към таван, да се преместват с кран

или самостоятелно – на колела.

Високонапорната технология намира приложение и в пре-

чиствателни станции.

За почистването на камерни или мембранни филтър преси

се предлагат помпи, които могат да бъдат изработени от

различни материали, резонатори за улавяне на пулсации, кра-

нове за превключване на байпас при смяна на миещата фил-

търна плоча, регулиращи вентили за прецизно настройва-

не на налягането, дюзи и манометри. Приложението на фил-

търните преси е предимно в комуналния сектор при отвод-

няване на утайките, но също така и в индустрията.

Интересни са и решенията ни за почистване на топло-

обменните апарати и системи в химическите, нефтохи-

мическите, фармацевтични предприятия, в хранително-вку-

совата промишленост, в топлоелектрическите централи.

Почистването им с водно бластиране под високо налягане

става все по-популярно по отношение на ефективността

и екологичния аспект на този метод.

Към високонапорните машини може да се използва до-

пълнително и абразив  (пясък или медна шлака) за по-ефек-

тивно почистване, когато се изисква постигане на опре-

делен клас на чистота.

Освен със студена вода предлагаме и машини за работа

с гореща вода под високо налягане.  Техническите парамет-

ри са налягане от 1000 бара, дебит - 20 л/мин и темпера-

тура на водата до 95°С. С такава машина се почистват

ефективно, бързо и сигурно  тежки или леки замърсявания

дори от нараними повърхности.

Техниката за хидробластиране може да бъде използва-

на във всички отрасли – строителство, комунално стро-

ителство, индустрия, селско стопанство, услуги. Тя е ефек-

тивна, икономически изгодна и щадяща околната среда.
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Софийска вода обяви инвестиционна програма в

размер на 51,7 млн. лв. за т. г. Кои ще са най-

мащабните ВиК инфраструктурни проекти?

За т. г. Софийска вода, част от международната група

Веолия, предвижда инвестиции от над 27 млн. лв. във

водоснабдяването и почти 14 млн. лв. за отвеждането

на отпадъчните води и за изграждане и рехабилитация

на канализационната мрежа. Над 4 млн. лв. ще бъдат вло-

жени в третирането на отпадъчните води, където клю-

чов компонент е Софийската пречиствателна станция

край Кубратово (СПСОВ).

Програмата обхваща от съоръжения за водовземане

и пречистване на води, през резервоари и хлораторни

станции към канализационната мрежа и ПСОВ. Ще по-

добрим системите за мониторинг и контрол, като оси-

гурим най-новото и модерно лабораторно оборудване за

изследване на питейните и отпадъчни води. Тези инве-

стиции често остават невидими за обществото, но са

от ключово значение за високото качество на предос-

тавяните услуги. Едни от най-важните инфраструктурни

проекти за т. г. са реконструкцията на водопровода в

кв. „Симеоново“, в кв. „Орландовци“ и започналата ре-

конструкция на канал по ул. „Граф Игнатиев“ и на пл.

„Славейков“.

Какви подобрения са предвидени за СПСОВ Кубра-

тово?

Важна линия за нас е опазването на околната среда

и прилагането в ежедневната дейност на компанията

на принципите за кръгова икономика. През последните

години „Софийска вода“, като част от международна-

та група Веолия, положи изключителни грижи и инвес-

тира в иновационни проекти, които превръщат мето-

дично Софийската пречиствателната станция за от-

падъчни води край Кубратово във водещ обект-пример

за кръгова икономика сред 3000 подобни обекти на гру-

СПСОВ Кубратово е
отражение на дългогодишния
ни ангажимент за иновации

Станислав Станев,
регионален директор „Технически

дейности и ефективност“ във Веолия
за България, и директор

„Експлоатация и поддръжка“
в Софийска вода,

пред сп. Екология & Инфраструктура

пата, разположени из целия свят. Монтираните през 2009

г. три генератора, всеки с електрическа мощност 1063

kW работят с биогаз, добиван при пречистването на

отпадъчните води на територията на Столична общи-

на. Тази „зелена електроенергия“ отдавна направи пре-

чиствателната станция енергийно независима, въпре-

ки голямото количество енергия, необходимо за непрекъ-

снатия технологичен процес. В момента в Кубратово

се произвежда около 24% повече енергия от тази, необ-

ходима за процеса, а оставащата енергия се продава на

свободния пазар за енергия. Вече започна и поетапен

основен ремонт на когенераторите, който ще удължи

интервалите за обслужване, както и живота им, с око-

ло 7-8 години.

Трите действащи генератора на СПСОВ Кубратово

изслужиха технологично определените им 60 000 работни

часа, произвеждайки над 160 000 MWh електроенергия и

предотвратявайки изпускането в атмосферата на над

60 000 тона въглеродни емисии годишно. Всъщност 20-

клапановият двигател с вътрешно горене преминава

основен ремонт в Австрия, където ще бъдат подмене-

ни основните компоненти на непрекъснато работили-

те през последните 9 години двигатели. Генераторна-

та част след демонтажа ще бъде проверена във Варна,

а основният ремонт на двигателите се извършва, сер-

тифицира и гарантира от австрийския производител.

Тази година ще започне проектирането и изгражда-

нето на нов метан-танк, който да поеме утайките при

рехабилитацията на съществуващите. Впоследствие ще

спомогне за по-качественото разграждане на увелича-

ващите се количества утайка в процеса на пречиства-

не, като очакванията са и за повишен добив на биогаз

СПСОВ Кубратово е
отражение на дългогодишния
ни ангажимент за иновации
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През тази година СПСОВ бе от-

личена на The Water and Energy

Exchange (WEX) Global Summit.

Кои проекти допринесоха за

това признание?

Два от най-значимите проекти са

подмяната на въздуходувките в

СПСОВ, основният консуматор на

електроенергия, с нови, високоефек-

тивни турбокомпресори с магнитни

лагери, както и монтирането на

утилизатор, който усвоява топлин-

ната енергия от димните газове на

когенераторната инсталация. Пред-

стои и саниране на производствени-

те сгради на територията на стан-

цията, финансирано по европроект,

което ще намали потреблението на

топлоенергия и ще подобри работ-

ните условия.

Разкажете повече за прилагани-

те от дружеството иновации

в областта на системите за

мониторинг и контрол.

В СПСОВ Кубратово всички основ-

ни процеси се мониторират от сто-

тици онлайн сензори, анализаторни

станции и др. Всички сигнали са ин-

тегрирани в SCADA система и над

90% от измерванията се използват

за управление на автоматизираните

процеси. Паралелно работи система

СТАР за оптимизация на пречиства-

телните процеси. Предстои тя да

бъде надградена, което ще увеличи

капацитета на СПСОВ по отношение

на азотната замърсеност. В станци-

ята има и енергийна SCADA система,

която следи и оптимизира консумаци-

ята на електро- и топлоенергия. През

последните години бяха монтирани и

две онлайн анализаторни станции на

вход биологично стъпало и изход

станция, които в реално време измер-

ват нивата на основните замърсите-

ли и позволяват бърза и адекватна

намеса в технологичния режим, при

необходимост.

Дружеството стартира пилотен

проект и вече са закупени 20 сензо-

ра, които ще бъдат поставени във

водопроводната система в различ-

ни квартали. Целта е датчиците да

предупреждават за течове и така да

се намали загубата на питейна вода

по мрежата. След този пилотен

проект предстоят анализи за пози-

тивите и след това ще решим къде

и на какъв етап ще разширяваме

използването на тези технология.

Планираме да подменим хиляди

приходни водомери, чрез които ще

може онлайн да се следи потребле-

нието на вода от клиентите. Модер-

ните устройства ще предотвратят

загубите на вода и съответно по-

високите сметки.
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Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS),

разработен съвместно с партньора на

Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit

Technologies, е софтуерно средство

за цялостно управление. Този единен

интегриран пакет води потребите-

лите през всички етапи на проекти-

рането на процесите, инженерното

проектиране, проектирането на сис-

темата за автоматизация, монтажа,

пускането в експлоатация, приемане-

то и текущото техническо обслужва-

не; поддържа последователността и

целостта в системата за автомати-

зация, подобрява качеството и нама-

лява разходите.

Стандартизираност
MAPS предоставя стандартизиран

подход, който намалява времето и уси-

лията при разработването, тестване-

то и пускането в експлоатация на фа-

зите на автоматизация, с предварител-

но дефинирани и конфигурирани от пот-

ребителя PLC функционални блокове и

свързани SCADA графики, базирани на

международните стандарти S88 и S95.

Централизирана
конфигурация,
внедряване и управление

Решението MAPS осигурява центра-

лизирано структурирано конфигурира-

не, внедряване и управление. Използва-

нето на MAPS Enterprise Manager дава

възможност за инженеринг в група и на-

малено усилие чрез импортни функции,

които позволяват бързата конфигура-

ция на инженерното проектиране,

SCADA и PLC проектите, както и неп-

рекъснатото управление на жизнения

цикъл на решението за автоматизация.

Лекота на използване,
благодарение на вграден
асистент

MAPS е разработен да предоставя

асистенция при всички етапи на ра-

бота с продукта, включително да ге-

нерира PLC и SCADA проекти, значи-

MAPS - революция в
автоматизационния инженеринг

телно намалявайки времето за разра-

ботка и конфигуриране. Той също та-

ка осигурява стандартизиран и струк-

туриран проект, който улеснява неп-

рекъснатото поддържане на инстала-

цията през целия й жизнен цикъл.

Автоматично
генерирани отчети

Обикновено традиционните инст-

рументи за интеграция показват ре-

дица недостатъци при генериране на

отчети. С MAPS автоматично се ге-

нерират отчети, като може да се кон-

фигурира I/O графиците или PLC и

SCADA таговете да се генерират ав-

томатично. Най-голямото предимст-

во е пълният и автоматичен синхрон

на състоянието на проекта и генери-

раните отчети. Те са свързани с ба-

зата данни, така че дори и при непре-

късната поддръжка, винаги отразяват

текущото състояние на електричес-

кото или измервателно оборудване.

MAPS - революция в
автоматизационния инженеринг

Цялостно управление на
жизнения цикъл

MAPS също така обезпечава доку-

ментацията за проекта да се поддър-

жа актуална. По време на фазите на

проектиране и дори когато системи-

те се модернизират или променят с

течение на времето, MAPS осигурява

непрекъснато управление на PLC /

SCADA и заводската документация на

електрическото оборудване и измер-

вателна апаратура. Независимо дали

има промени в цялостната система,

PLC, SCADA или MAPS управленската

среда, проектът гарантира, че бази-

те данни и документацията са синх-

ронизирани. MAPS също така предла-

га възможност за централизирано ар-

хивиране на проекти.

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление
на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание
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отпадъци

     се по-интензивното земеде-

лие и производство на храни в све-

товен мащаб водят до генериране-

то на огромни количества странич-

ни продукти и отпадъци. По принцип

от хранително-вкусовата промишле-

ност (ХВП) се отделят значителни

количества биоразградими отпадъ-

ци, включително големи обеми от-

падъчни води и остатъци с високи

стойности на биохимична и химична

потребност на кислород. Неконтро-

лираното им разграждане води до

отделяне на метан и други вредни за

околната среда съединения. Само в

Европа годишно се обезвреждат над

220 млн. тона хранителни отпадъци.

Вследствие на постоянно зави-

шаващите се екологични изисквания

производителите на хранителни

продукти са изправени пред все по-

голям натиск за редуциране на от-

падъците. Това предизвикателство

допринася за увеличаване на разхо-

дите за обезвреждане и депонира-

не. Поради това методите за пре-

дотвратяване на генерирането на

отпадъците и за оползотворяване-

то им придобиват все по-голямо

значение за хранително-вкусовата

индустрия.

Най-големи количества отпадъци

и странични продукти се отделят

при обработката на плодове и зелен-

чуци, месо и риба, както и при про-

изводството на сирене и захар. Цен-

ните съединения от тези материа-

ли могат да бъдат възстановени

чрез хидролиза, дестилация, различ-

Оборудване за
третиране на
отпадъци от ХВП

ни форми на екстракция, адсорбция,

йонообмен, изпарение, кристализа-

ция, изсушаване и ензимно третира-

не.

През последните няколко десети-

летия биомасата представлява

съществен интерес за производ-

ството на чиста енергия и в тази

връзка се полагат сериозни усилия за

оползотворяване на енергийното

съдържание на органичните отпадъ-

ци. Биоотпадъците от ХВП секто-

ра могат да бъдат трансформирани

в енергиен ресурс чрез термохимич-

ни, биохимични, механични, химични

или електрохимични методи. От

изброените технологии термохимич-

ните и биохимичните са подходящи

за най-широка гама отпадъци, дока-

то за прилагането на останалите

методи е необходимо суровината да

отговаря на по-строги изисквания.

Термохимичните процеси протичат

при високи температури и в среда с

различна концентрация на кислород.

Някои от технологиите, попадащи в

тази категория, са горене, пиролиза

и газификация. Тези методи са при-

ложими за относително сухи отпадъ-

ци с растителен произход. При био-

химичните технологии, като анае-

робно разграждане и алкохолна фер-

ментация, микроорганизми пре-

връщат отпадъците в биогорива.

Прилагането на тези методи е по-

рентабилно и ефективно за храни-

телни отпадъци с високо влагосъдъ-

ржание.

Компостиране
Компостирането е аеробен про-

цес, при който органичните отпадъ-

ци от ХВП се разлагат до богат на

хранителни вещества почвен подо-

брител. Най-подходящо за третира-

не на хранителни отпадъци е компо-

Оборудване за
третиране на
отпадъци от ХВП

В
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стирането в силози, бетонни каме-

ри или други подобни структури, в

които се поддържат определени

стойности на температурата,

влажността и концентрацията на

кислород.

В първия етап на процеса отпадъ-

ците се шредират до равномерно

разпределение на размера на части-

ците, след което се зареждат в

камерата за компостиране. След

този етап, който може да продължи

между 1 и 3 седмици, отпадъчните

материали преминават във втора

камера, където също престояват

между 1 и 3 седмици. Двустъпални-

ят процес гарантира, че във всички

части на компостиращата се маса

се достига изискваната температу-

ра и протича биологично разгражда-

не. След това полученият компост

се оставя да зрее на открито или в

закрито помещение за около 10-14

седмици за постигане на пълна ста-

билизация.

Компостираният материал се

пресява за елиминиране на примеси-

те и производство на продуктови

класове, предназначени за различни

приложения. Обикновено най-голяма-

та фракция от пресяването се

връща отново в системата за ком-

постиране.

Ферментация
При ферментационния процес

съдържащите захар отпадъци от

ХВП се превръщат в алкохол (ета-

нол) с помощта на определен вид

микроорганизми. Процесът обикнове-

но е анаеробен, но провеждането му

в аеробни условия също е възможно.

Използваните за метода реактори

могат да работят прекъснато, със

серийно захранване или непрекъсна-

то. Технологията е подходяща за

растителни отпадъци от ХВП с

високо съдържание на захар или ни-

шесте (напр. захарно цвекло, царе-

вица, картофи и др.).

Процесът включва няколко етапа

– хидролиза, ферментация, сепара-

ция и пречистване. В случай че се

използват лигноцелулозни отпадъ-

чни материали, е необходимо пред-

варително третиране чрез смила-

не и киселинна или ензимна хидроли-

за. Условията на процеса на фермен-

тация като температура и влагосъ-

държание трябва да са оптимални

за растежа и действието на мик-

роорганизмите. Липсата на храни-

телни вещества може да доведе до

понижен добив на етанол. Микроор-

ганизмите се нуждаят от няколко

хранителни елемента и такива с

микроконцентрация – въглерод, во-

дород, фосфор, сяра, витамини, ка-

лий и калций. Подходящата стой-

ност на pH също е от жизненоваж-

но значение за ферментационните

микроорганизми, като тя може да се

контролира например чрез добавя-

нето на амоняк. Като инхибитори

могат да действат пепел, аромат-

ни и неорганични съединения. Обик-

новено е необходимо разбъркване за

подобряване на масо- и топлопрено-

са в биоректорите, особено при

тези с непрекъснат режим на екс-

плоатация. Полученият алкохол се

отстранява от реактора при кон-

центрация около 6%, тъй като 15%

етанолна концентрация вече е ток-

сична за микроорганизмите. Следва

обогатяване до 99% биоетанол,

който може да се използва директ-
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но като гориво или като добавка към

други горива.

Анаеробно разграждане
Биохимичният процес, при който

от органичните материали се полу-

чава биогаз, е подходящ за хранител-

ни отпадъци, генерирани от произ-

водителя или консуматора, както и

за отпадъчни води от ХВП и биоло-

гични странични продукти от инду-

стрията или селското стопанство.

Анаеробното разграждане протича

в биорекатор, който може да рабо-

ти в сухи или мокри условия. Сухите

реактори обикновено се използват за

хранителни и растителни отпадъци,

докато мокрите намират приложе-

ние за третиране предимно на от-

падъци с животински произход и

различни утайки. В зависимост от

работната температура реактори-

те се класифицират като мезофил-

ни (35°C) и термофилни (55°C). Пре-

димството на термофилните реак-

тори е в по-краткото време на пре-

стой на отпадъците, но, от друга

страна, поддържането на по-висока

температура в тях изисква консума-

ция на повече електроенергия.

Преди третиране на отпадъчни

води от ХВП чрез анаеробно разграж-

дане може да е необходимо концен-

трирането им с цел увеличаване на

добива на биогаз и повишаване на

процента на съдържащия се в него

метан. Също така нискорисковите

отпадъци от хранителния сектор,

които подлежат на анаеробно раз-

граждане, се стерилизират при тем-

пература от 70°C за период от 60

минути с цел елиминиране на потен-

циалните патогенни микроорганиз-

ми. Полученият в резултат на тре-

тирането продукт се обработва

допълнително до достигане на нор-

мативно изискваните параметри за

приложението му като почвен подо-

брител. За отпадъците с по-висок

риск, например потенциално заразе-

ни животински странични продукти,

е подходяща комбинацията от тер-

мофилно анаеробно разграждане

(където температурата е 50°C и

времето на престой е поне 20 дни)

и компостиране.

Процесът на анаеробно разграж-

дане включва 4 основни етапа – хид-

ролиза, ацидогенеза, ацетогенеза и

метаногенеза. При хидролизата не-

разтворимата органична материя в

реактора преминава в разтворима

форма. При ацидогенезата се полу-

чават ацетат, летливи мастни ки-

селини, въглероден диоксид и водо-

род. След това летливите киселини

се разграждат до ацетат и водород

при ацетогенезата. В последния

етап от ацетата и водорода се

получават метан и въглероден диок-

сид.

Както е известно, крайният про-

дукт (биогаз) намира приложение за

когенерация на топлинна и електри-

ческа енергия. Освен това той може

да бъде пречистен и да се използва

като гориво за превозни средства.

Пиролиза
При пиролизата отпадъците от

ХВП се нагряват при висока темпе-

ратура в отсъствието на кислород,

в резултат на което се получават

газове, масло и въглен. В рамките на

процеса големите въглеводородни

молекули (целулоза, хемицелулоза и

част от лигнина) се разграждат до

по-малки и по-леки молекули.

Пиролизата може да бъде класи-

фицирана като бавна и бърза. При

бавната пиролиза хранителните от-

падъци се нагряват в реактора до

температура между 400 и 800°C,

като времето на престой е по-дълго.

Характерно за този процес е, че се

отделят по-големи количества мас-

ло и въглен и по-малко газове. Целта

на бързата пиролиза е максимално

увеличаване на отделящите се теч-

ни и газообразни продукти. При нея

отпадъците се загряват бързо до

подходящата температура (над

650°C) и престояват само няколко

секунди или по-малко от секунда. Най-

често прилаганите пиролизни реак-

тори са с неподвижен, подвижен,

флуидизиран или циркулиращ слой.

Сред изискванията за подлагани-

те на пиролиза отпадъци е да не

съдържат калий в големи количе-

ства, както и други алкални метали

и хлор поради корозивното им дей-

ствие върху реактора. Тези компо-

ненти могат да причинят корозия на

стените на реактора, котлите и

другото процесно оборудване, което

е свързано с възникване на неизправ-

ности, течове и структурни пробле-

ми. В допълнение, прекалено високо-

то влагосъдържание (до 30%) може

да инхибира процеса и да доведе до

повишена консумация на топлинна

енергия. Специфичното съотноше-

ние водород-въглерод на отпадъци-

те също влияе върху добива на про-

дукти.

Газификация
Газификацията включва частично

окисление на отпадъците от ХВП при

високи температури до газообразна

смес, известна като синтез газ. Най-

подходящи за процеса са лигноцелу-

лозните материали, както и някои

отпадъци от селското стопанство.

Конвенционалният процес на гази-

фикация се състои от сушене на

отпадъците, пиролиза, окисление и

редукционни етапи. В пиролизната

камера, в среда с определена концен-

трация на кислород, големите въгле-

водородни молекули на хранителни-

те отпадъци се разграждат до по-

малки. Температурата в реактора

варира между 400 и 650°C. При тем-

ператури между 900 и 1200°C в окис-

лителната камера протичат ендо-

термични реакции на пиролиза и

газификация. В резултат на проти-

чането на няколко реакции в редук-

ционната камера се образува синтез

газ.

Газификаторите са основно два

вида – с възходящ или низходящ по-

ток. Те могат да бъдат разделени и

на такива с подвижен, флуидизиран

или летящ слой.

Процесът на газификация силно

зависи от редица фактори като

размер на частиците на отпадъци-

те, влагосъдържание, налягане, ско-

рост на загряване, температура и

време на престой.
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     онообменът включва отстра-

няването на нежелани или опасни

йонни компоненти от водите и за-

местването им с безвредни йони от

използваната йонообменна смола.

След това временно задържаните за-

местващи йони се отделят в реге-

нерираща или промиваща течност.

Оборудването за провеждане на

йонообменен процес се състои от

вертикален цилиндричен съд под

налягане с устойчива на корозия

облицовка, в която се съдържа смо-

лата. Обикновено съдът се изпълня-

ва като колона с пълнеж, като са

възможни няколко различни конфигу-

рации. Съоръженията включват и си-

стемата от вентили и тръбопрово-

ди, посредством която третирани-

те води или регенериращият раз-

твор се насочват по съответните

си направления. Системата за реге-

нериране на смолата се състои от

оборудване за разграждане на соли

и разреждане.

В горната или долната част на

съда е разположена система за

равномерно разпределяне на входя-

щия воден поток, която предотвра-

тява образуването на кухини в слоя

йонообменна смола. Тази система

изпълнява и ролята на колектор за

промивната вода.

Най-широко използваните йонооб-

менни смоли са макропорести грану-

ли с катионни или анионни функцио-

нални групи. Те могат да бъдат:

Йонообменно
пречистване
на води

n силно киселинни катионни смоли,

неутрализиращи силни основи и

превръщащи неутралните соли в

съответстващите им киселини;

n слабо киселинни катионни смоли,

които могат да неутрализират

силни основи и се използват за де-

алкализация;

n силно основни анионни смоли, не-

утрализиращи силни киселини и

трансформиращи неутралните

соли в съответстващите им ос-

нови;

n слабо основни анионни смоли, не-

утрализиращи силни киселини и

прилагани за частична деминера-

лизация.

Цикълът на йонообмен включва

самия процес, промивка и отстраня-

ване на натрупалите се частици и

повторна класификация на слоя от

йонообменна смола. В етапа на ре-

генерация с помощта на малък обем

силно концентриран разтвор смола-

та се презарежда със съответния

йон, а нежеланите йонни компонен-

ти се отделят в регенериращия

разтвор. Слоят йонообменна смола

се промива първо бавно с вода, след

което се прави и втора промивка с

по-голям дебит на водния поток за

отстраняване на всички следи от

регенериращия разтвор.

Чрез йонообмен могат да бъдат

третирани води с начални йонни

концентрации от 10 до 1000 mg/l,

като могат да бъдат постигнати

крайни концентрации в диапазона

между 0,1 и 10 mg/l.

Работен принцип
Слоят от йонообменна смола

обикновено е с дебелина между 80

и 150 cm. В някои случаи под него е

разположен опорен слой от чакъл

или антрацитен филтър. При нор-

Йонообменно
пречистване
на води

Й
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мален експлоатационен режим во-

дата постъпва в горната част на

съда през тръбата, която я разпре-

деля по повърхността на слоя йо-

нообменна смола. Пречистената

вода се събира в тръбопровод на

дъното на съда.

През последните няколко години

все по-широко приложение намират

и няколко нови конструкции йонооб-

менни съдове, което се дължи на по-

високата им ефективност и по-нис-

кия риск от течове. При съдовете

с кръстосан поток регенериращият

разтвор се движи в обратна посо-

ка на третирания воден поток. Това

означава, че смолата в долния край

на слоя е регенерирана в най-висо-

ка степен, което намалява риска от

възникване на теч. Този вид съдове

обаче са по-податливи на експлоа-

тационни проблеми, което налага

необходимостта от имобилизиране

на слоя смола по време на регене-

рация и предварително филтриране

на водния поток за понижаване на

концентрацията на суспендирани

частици.

Свързани с процеса
въздействия

Регенерирането на йонообменна-

та смола води до формирането на

малък обем концентриран киселинен

или алкален разтвор, в който се

съдържат отстранените йони. Тази

обогатена течност трябва да бъде

третирана отделно, за да бъдат

премахнати йоните, например теж-

ките метали могат да бъдат отде-

лени чрез утаяване.

Промивната вода от етапа на

регенерация съдържа същите йони

като солевия разтвор, но в относи-

телно ниски концентрации. Възмож-

ността за директно изпускане на

този поток или необходимостта от

третирането му се определят от

самите концентрации. В някои ин-

сталации промивната вода от ета-

па на регенерация се използва по-

вторно в скрубери за отпадъчни

газове.

Процесът на йонообмен е свързан

с използването на смоли, регенери-

ращи разтвори, вода за промивки и

енергия за включените в система-

та помпи. Понякога може да е необ-

ходимо и добавянето на допълнител-

ни химикали, например за потиска-

не развитието на микроорганизми.

Нужно е да се провежда внимате-

лен мониторинг на входящите и из-

ходящите потоци от йонообменния

съд. Сред параметрите, които тряб-

ва да бъдат контролирани, са падът

на налягането, електрическата про-

водимост, pH и концентрацията на

целевите йони в постъпващия в си-

стемата воден поток.

Приложимост
Йонообменът е подходящ метод

за отстраняване на: нежелани йони

като тежки метални катиони или

аниони, например Cr3+ или кадмий и

съединенията му с ниски начални

концентрации, Cr4O
2- с висока начал-

на концентрация; подлежащи на йо-

низация неорганични съединения;

разтворими, йонни или подлежащи на

йонизация съединения като например

карбоксилни и сулфонни киселини,

някои феноли, амини и кисели соли,

четвъртични амини, алкил сулфати

и др.

Йонообменът е изключително

подходящ като краен етап от тре-

тирането на води, като най-голямо-

то му предимство се крие в потен-

циала за регенериране на смолата.

Освен че се използва за обработка

на отпадъчни води, методът се при-

лага и за пречистване на промивни

води и химикали. Концентрацията на

суспендирани частици във входящия

воден поток трябва да е под 50 mg/

l, за да не се стигне до запушване на

системата. За тази цел преди про-

цеса на йонообмен е добре да се

приложи гравитачна или мембранна

филтрация.

Като предимства на йонообмен-

ното пречистване на води могат да

бъдат посочени възможността за

отстраняване на редица йони, нис-

ката чувствителност към промени

в дебита, потенциалът за постига-

не на висока ефективност и възста-

новяване на ценни йони, както и

наличието на голямо разнообразие

от смоли. Недостатъците на мето-

да включват необходимостта от

предварителна филтрация на води-

те, развитието на микроорганизми

върху повърхността на смолата,

интерференцията в резултат от

наличието на пречещи йони и нуж-

дата от третиране на получаващи-

те се утайки и регенериращи раз-

твори.

Йонообменни смоли
Синтетичните йонообменни смо-

ли се състоят от малки порести

зърна, които са неразтворими във

вода и органични разтворители. Най-

често използваните материали за

основната структура на смолите са

полистирен и полиакрилат. Диа-

метърът на зърната варира между

0,3 и 1,3 mm, като те се състоят от

50% вода, разпределена в гелообраз-

ната структура на йонообменната

смола.

Силно киселинните катионни смо-

ли са сред най-често използваните.

Те представляват полимерна матри-

ца, към която са свързани функцио-



20 брой 6/2018  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

води

нални групи, например сулфонатна.

Този вид смоли се регенерират или

с разтвор на натриева сол при при-

ложения за омекотяване, или с раз-

твор на киселина при приложения за

деминерализация на води.

Силно киселинните катионни йо-

нообменни смоли се използват широ-

ко в системи за омекотяване и са

изключително ефективни за отстра-

няване на свързаните с твърдост-

та на водата магнезиеви и калцие-

ви йони. Подходящи са и за приложе-

ния, в които два вида смоли се изпол-

зват паралелно – първата за омеко-

тяване и получаване на алкален раз-

твор, а втората за деминерализация,

като резултатът е редуциране на

алкалността на смесения воден по-

ток. Разработени са и някои разно-

видности на силно киселинните ка-

тионни смоли, които са предназна-

чени за отстраняване например на

бариеви и радиеви йони от питейни

води. Тези смоли могат да бъдат

увредени от окислители и да бъдат

замърсени от железни и манганови

съединения.

Слабо киселинните катионни

смоли премахват катионите,

свързани с алкалността на водата

(временната твърдост). Функцио-

налните групи в тези смоли обикно-

вено са на карбоксилни киселини, а

регенерацията им се извършва със

сярна или солна киселина. Този вид

смоли се използват за деминерали-

зация и деалкализация. Високият им

афинитет към бивалентни катиони

ги прави подходящи за отстранява-

не на йони, свързани с твърдостта

и алкалността на водата. При ви-

сока временна твърдост на водния

поток слабо киселинните катионни

смоли могат да бъдат включени в

двустъпален йонообменен процес.

Този вид смоли се отличава и с

относително висока устойчивост

на окисление и механична издръжли-

вост, което определя приложимос-

тта им за потоци, съдържащи окис-

лители като водороден пероксид и

хлор например.

Силно основните анионни смоли се

предлагат в множество разновидно-

сти, включително Тип 1, Тип 2 и

акрилни или макропорести. Всеки от

отделните видове е свързан с уни-

кален набор от ползи и ограничения,

който трябва да бъде съобразен с

конкретното приложение. Тези смо-

ли обикновено се използват за деми-

нерализация и деалкализация, както

и за отстраняване на общ органичен

азот (TOC) и други органични компо-

ненти в зависимост от вида на

смолата. Йонообменните смоли Тип

1 се прилагат за селективно премах-

ване на нитрати, сулфати и перхло-

рати, за обща деминерализация и

отстраняване на силициеви йони.

Смолите от Тип 2 се използват за

приложения, в които се изисква пълно

отстраняване на анионите, и кога-

то ниските концентрации на сили-

ций не са от критично значение за

процесите.

Слабо основните анионни смоли

са единственият вид без обменни

йони – те адсорбират киселинните

йони. Имат аминни функционални

групи и обикновено се регенерират

с натриев хидроксид, амоняк или

натриев карбонат. Този вид смоли

намира приложение за частична де-

минерализация. В по-големи инста-

лации, предназначени за пълна деми-

нерализация, освен слоят слабо ос-

новна анионна смола, може да се

добави и слой силно основна анион-

на смола. Слабо основните смоли се

използват и за отстраняване на

хлориди, сулфати, нитрати и други

аниони, свързани със силни кисели-

ни. Не са ефективни за премахване

на слабо киселинни съединения като

силициев диоксид и въглероден ди-

оксид.

На пазара се предлагат и редица

специални йонообменни смоли, пред-

назначени за различни специфични

приложения. Хелатообразуващите

смоли са най-широко използваният

вид специална смола и се прилагат

за селективно отстраняване на оп-

ределени метали. Функционалните

групи на специалните смоли варират

в широки граници в зависимост от

приложението, като могат да бъдат

тиолни, на аминофосфорната кисе-

лина и др.

Хелатообразуващите смоли се

използват широко за отстраняване

на метали като кобалт и живак. Друг

вид специални смоли са магнитните

йонообменни смоли, които намират

приложение за отделянето на есте-

ствена органична материя от вод-

ните потоци.
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ХИДРОЛИА АД

тел: +359 2 426 2246

e-mail: office@hydrolia.bg

www.hydrolia.bg

Хидролиа е предпочитаният
ВиК партньор
Хидролиа е предпочитаният
ВиК партньор
Добромир Симидчиев,
изпълнителен директор на Хидролиа

Представете накратко
дейността на Хидролиа на
читателите на сп. Екология
& Инфраструктура.

Хидролиа е инженерингова компания,

която се опитва да наложи по-различен

и завършен модел на работа, насочен към

експлоатацията и поддръжката на ВиК

активи. За разлика от повечето компа-

нии в бранша, Хидролиа предлага цялос-

тно обслужване на своите клиенти, от

обследване, през анализ, проектиране,

реализация, до последваща поддръжка на

изпълнените проекти. Делегирането на

дейността по обслужване на ВиК акти-

вите на компанията спомага за оптими-

зация на разходите и редуциране на рис-

ка. Имаме и проекти, насочени към кон-

кретен казус, които не изискват цялос-

тен анализ и последваща поддръжка, но

нашата основна цел е да убедим клиен-

та в предимствата на дългосрочните

партньорски взаимоотношения. Моделът

на Хидролиа е класически пример за ВиК

оператор, с тази разлика, че нашата ус-

луга е насочена към частните клиенти.

Какъв е клиентският про-
фил на Хидролиа? С какви пол-
зи е свързан изборът на ва-
шите услуги?

Мога да разгранича клиентите по ня-

колко критерия. Първо, това са компа-

нии с голямо потребление на вода, коя-

то се влага директно в производство-

то, използва се за охлаждане и др. При

всички тези случаи качеството на во-

дата е от ключово значение както на

входа, така и на изхода на производст-

вения процес.

Второ, това са големи корпоратив-

ни компании със западен модел на управ-

ление, които имат ясно дефинирани и

оценени рискове в своята дейност. Не-

зависимо от профила на нашите клиен-

ти, ние се стремим да бъдем достатъч-

но адаптивни и да отговорим адекват-

но на техните нужди.

Инвестираме много време и усилия, за

да анализираме текущите процеси и да

предложим оптимизациите, които не са

очевидни и ще доведат до стойностни

експлоатационни подобрения. Това води

след себе си и синергичния ефект от

стесняване на разходите и понижаване

на риска, видим при нашите клиенти в

80-90% от реализираните проекти.

Разкажете повече за някои
интересни успешно
реализирани и настоящи
проекти.

Хидролиа вече разполага със сери-

озна клиентска база, но ще спомена

само някои от клиентите, чрез които

най-добре да характеризирам различ-

ните ни типове проекти. С Каменица

подписахме дългосрочен договор за

експлоатация и поддръжка на пречис-

твателните им станции в гр. Хаско-

во. Още на ниво проучване успяхме да

дефинираме възможните оптимизации

в процеса на пречистване на водите

и двете компании съвместно реализи-

раха инвестицията, която от своя

страна доведе до много бързи резул-

тати, изразяващи се в спестяване и

стабилизиране на процеса.

Друг наш клиент е Шел-България, и

по-скоро техният глобален фасилити

мениджмънт CBRЕ, с който подписах-

ме договор за текуща експлоатация на

няколко пречиствателни станции.

Настоящ проект, който в момента

реализираме съвместно с една от най-

големите немски real estate инвести-

ционни компании - Lindner, е строящи-

ят се в с. Лозен (до София) нов ком-

плекс Residential Park. С тях реализира-

ме класически DBO (design, build, operate)

договор - проектираме, изграждаме и

експлоатираме съоръжението за извес-

тен период от време. Подобни проекти

реализираме с IKEA и един голям свине-

комплекс на българското Черноморие.

Като пример за обикновен инвестици-

онен проект, без ангажимент за послед-

ваща експлоатация, е този с ROCA, къде-

то клиентът сам ясно дефинира целта.

Друг наш проект, който в момента

изпълняваме със SKF, е пример, при кой-

то клиентът знае, че има нужда от

пречиствателна станция, но не е си-

гурен каква технология трябва да се

използва, както и какво е водното ко-

личество. В този настоящ проект реа-

лизираме цялостен анализ за проекти-

ране и изграждане на съоръженията.

Какво включва стратегия-
та Ви за развитие? Планира-
те ли разширение на дей-
ността си извън България?

Стратегията ни за развитие е на-

сочена към разширяване на дейност-

та ни в България и едва след като на-

ложим Хидролиа като успешен бранд

ще се насочим към чужбина. Тук до из-

вестна степен изоставаме от първо-

началния ни план, поради предизвика-

телствата, които срещаме при ут-

върждаването ни като водещ ВиК пар-

тньор в България, който налага нов на-

чин на мислене за подобряване на дъл-

госрочните перспективи.

платена публикация
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ГОЛЕМИТЕ ТЕМИ НА ЗЕЛЕНАТА И КРЪГОВА
ИКОНОМИКА ВЪВ ФОКУСА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СЪБИТИЯ НА 22-рото ИЗДАНИЕ НА ECOMONDO

Италия и университетите на Сан Мари-

но и Болоня. Роботиката и автоматиза-

цията са от ключово значение за подоб-

ряване сортирането на отпадъците след

събиране, а Internet of Things и data analytic

допринасят за повече интелигентни ре-

шения в логистичните процеси.

Сред проявите, които не трябва да се

пропускат, е десетото издание на Наг-

радата за устойчиво развитие, спонсо-

рирана от Фондацията за устойчиво раз-

витие съвместно с Ecomondo. С награ-

дата ще бъдат отличени най-добрите

компании в разделите Води и ресурси, Ус-

тойчиво строителство и Енергия от въ-

зобновяеми източници.

За повече информация, моля, посете-

те https://www.ecomondo.com/

 Европейската стратегия за пласт-

масите и нейното развитие; най-авангар-

дният опит в кръговата биоикономика в

страните от ОИСР и индустрията 4.0,

приложена към управлението и използва-

нето на отпадъците; опазването, възс-

тановяването и повторното използване

на водните ресурси. Това са само някои

от темите във фокуса на водещите про-

яви на следващото издание (22-ро) на

Ecomondo, организирано от Italian

Exhibition Group от 6 до 9 ноември 2018 г

на Панаира в Римини.

Във водещите международни прояви

ще участва голяма група от италиански

и чуждестранни лектори от най-високок-

валифицираните в различните области.

Панелът е разработен от Научно-техни-

ческия комитет, така че да се осигури

връзка с най-актуалните проблеми в раз-

личните развиващи се сектори на зеле-

ната и кръгова икономика.

На 7 ноември, сряда, конференцията,

озаглавена How to Implement the European

Strategy for Plastics in a Circular Economy

(Как да внедрим Европейската страте-

гия за пластмасите в кръговата иконо-

мика), си поставя за цел да даде тласък

на Европейската стратегия за пластма-

сите, представена от Европейската ко-

мисия през февруари тази година. Тези

дни станахме свидетели на първите

стъпки с предложената от Брюксел заб-

рана на сламките, клечките за уши и дру-

ги пластмасови продукти.

Конференцията ще бъде насочена към

аудиторията от секторите за биобази-

рана и биоразградима пластмаса, както

и към този на традиционната пластма-

са, призовани от новите предизвикател-

ства на пазара.

Организацията е поверена на Научно-

техническия комитет на Ecomondo и

Legambiente съвместно с Assobioplastiche,

Corepla, Federchimica, PasticsEurope Italia,

Enea и Res Urbis H2020 project

Произведеното в Европа количество

пластмаса възлиза на 25,8 милиона тона

всяка година, докато теглото на пласт-

масовите отпадъци е 49 милиона тона;

рециклират се по-малко от 40%.

На Ecomondo проектът eCircular, спон-

сориран от Climate-Kic и ръководен от

Университета на Болоня, ще даде насо-

ки за възможните действия за драстич-

но намаляване на екологичната тежест

на пластмасите.

ГОЛЕМИТЕ ТЕМИ НА ЗЕЛЕНАТА И КРЪГОВА
ИКОНОМИКА ВЪВ ФОКУСА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СЪБИТИЯ НА 22-рото ИЗДАНИЕ НА ECOMONDO
Панаир в Римини (Италия), 6 – 9 ноември 2018 г.

В тясна връзка с темата за пластма-

сите проблемът с отпадъците в морс-

ките води (marine litter) се утвърждава ка-

то важна тема на Ecomondo, като за

трета поредна година, съвместно с

Legambiente и Enea, форумът ще предло-

жи конференцията за предотвратяване

и управление на морските отпадъци с

участието на водещи международни ек-

сперти от сектора, готови да предос-

тавят най-новите знания и опит по то-

зи въпрос.

Авангардните научни изследвания и

приложението им в управлението и опол-

зотворяването на водните ресурси е дру-

гият важен раздел на Ecomondo, със сек-

цията Global Water Expo в тясно сътруд-

ничество с Utilitalia. Ключовото събитие

обаче, което ще се проведе за първи път

в Италия и за първи път в страна от Юж-

на Европа, ще бъде European Nutrien Event

– двудневен форум, организиран на

Ecomondo от Европейската платформа

за устойчив фосфор (European Sustainable

Phosphorus Platform), европейски орган,

който съвместно с някои държави член-

ки насърчава научните изследвания за

възстановяването на фосфора като кри-

тична суровина от битовите отпадъч-

ни води.

Индустрия 4.0 за по-голяма ефектив-

ност в управлението и използването на

отпадъците ще бъде във фокуса на сре-

ща, организирана от Научно-техническия

комитет на Ecomondo съвместно с На-

ционалния изследователски съвет на

Expo Business Partners - Chavdar Gorchev -

Тел. + 359 899 19 09 61 -

office@expobusinesspartners.net

платена публикация
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     сновната цел на технологии-

те за пречистване на промишлени

отпадъчни газове е редуцирането

или елиминирането на емисиите в

атмосферата на вредни вещества,

които могат да окажат вредно

въздействие върху околната среда

или човешкото здраве. Въздухът се

смята за замърсен, когато съдържа

определени вредни вещества в дос-

татъчно високи концентрации и за

достатъчно дълъг период от време.

Източниците на замърсяване могат

да бъдат както естествени, така и

антропогенни. Единствено замърся-

ването вследствие на човешката

дейност, като индустрията и транс-

порта, е обект на контрол.

Контрол на прахови
частици

Пренасяните с газовия поток пра-

хови частици могат да бъдат от-

странени чрез редица физични про-

цеси. Сред най-разпространените

съоръжения за прахоулавяне са цик-

лоните, скруберите, електрофилт-

рите и ръкавните филтри. Веднъж

уловени, частиците се слепват една

за друга, образувайки агломерати,

които лесно могат да бъдат от-

странени от оборудването и да

бъдат обезвредени, обикновено на

депо.

Тъй като всеки случай, в който е

необходимо прахоулавяне, е разли-

чен, обикновено не е възможно пред-

варително да се определи кое съоръ-

жение (или комбинация от съоръже-

ния) ще бъде най-подходящо. Систе-

мите за контрол трябва да бъдат

проектирани спрямо конкретния

случай. Важни параметри на прахо-

вите частици, които влияят върху

Газоочистване
в индустрията

избора на прахоуловител, са коро-

зивността, химичната активност,

формата, плътността и най-вече

размерът на частиците и тяхното

разпределение. Други значими фак-

тори са характеристиките на га-

зовия поток (например налягане,

температура и вискозитет), де-

битът, изискванията за ефективно-

стта на пречистване и допустимо-

то съпротивление на въздушния

поток. Обикновено циклонните пра-

хоуловители се използват за конт-

рол на индустриалните прахови

емисии и като съоръжения за пред-

варително пречистване преди из-

ползването на друго прахоулавящо

оборудване. Мокрите скрубери нами-

рат приложение за контрол на за-

палими или взривоопасни прахове и

мъгли от източници в химични пред-

приятия и инсинератори за опасни

отпадъци. Те могат да работят с

горещи газови потоци и лепкави

частици. Електрофилтрите и

ръкавните филтри често се изпол-

зват в електроцентрали.

Контрол на газообразни
замърсители

Емисиите на газообразни замър-

сители, както и на летливи органич-

ни съединения (ЛОС), се контролират

чрез три основни техники – абсорб-

ция, адсорбция и изгаряне. Тези ме-

тоди могат да бъдат прилагани

поотделно или в комбинация. Ефек-

тивни са и за ограничаване на еми-

сиите на основните парникови газо-

ве. Като допълнителна четвърта

техника може да се класифицира

улавянето на въглероден диоксид.

Абсорбция
В контекста на газоочистването

в индустрията абсорбцията включ-

ва преноса на газообразния замърси-

тел от въздуха в контактна теч-

ност, например вода. Течността

трябва да може да действа или като

разтворител за замърсителя, или да

го улавя чрез протичането на химич-

на реакция.

Абсорбцията на газове може да се

проведе в скрубери с пълнеж, в кои-

Газоочистване
в индустрията

О
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то течността присъства под фор-

мата на омокрена повърхност или се

разпръсква като капчици в газовия

поток. Един от най-разпространени-

те видове скрубери е противотоко-

вият, при който замърсеният газ

навлиза от долната част и премина-

ва във възходяща посока през колона

от пълнеж от лек и химически инер-

тен материал. Течният абсорбент

се движи в низходящо направление и

е равномерно разпределен в пълнежа,

което увеличава общата повърхност

на контакт между газа и течност-

та. Най-широко прилагани като

пълнеж в противотоковите скрубер-

ни колони са термопластичните

материали. Този вид съоръжения се

отличават с ефективност на газо-

очистване между 90 и 95%.

За абсорбция се използват и пра-

вотокови скрубери и такива с кръсто-

сан поток. При правотоковите коло-

ни и газовият, и течният поток се

движат в една посока – вертикално

надолу през скрубера. Въпреки че не

са толкова ефективни колкото про-

тивотоковите конструкции, право-

токовите съоръжения могат да ра-

ботят с по-високи дебити на течна-

та фаза. Повишеният дебит предот-

вратява запушването на пълнежа при

високи концентрации на частици в

газовия поток. Правотоковите кон-

струкции осигуряват по-ниско съпро-

тивление на въздушния поток и позво-

ляват намаляване на напречното

сечение на колоната. При съоръжени-

ята с кръстосан поток отпадъчният

газ се движи хоризонтално през пълне-

жа, а течността преминава през него

във вертикално низходящо направле-

ние. Тези скрубери също могат да

работят с по-ниско съпротивление на

въздушния поток при високи нива на

прахови частици.

Най-често скруберите се използ-

ват в заводите за производство на

торове (за отстраняване на амоня-

ка от газовете) и стъкло (пречи-

стване от флуороводород), в пред-

приятията от химическата промиш-

леност (за отстраняване на водораз-

творими разтворители като ацетон

и метил алкохол) и в екарисажи (за

контрол на миризмите).

Десулфуризация
Серният диоксид в димните газо-

ве от работещи на изкопаеми гори-

ва централи може да бъде контроли-

ран чрез процес на абсорбция, извес-

тен като десулфуризация. Системи-

те за сероочистване могат да включ-

ват мокри или сухи скрубери. В мок-

рите системи за десулфуризация

отпадъчните газовe встъпват в кон-

такт с абсорбент, който може да

бъде или течност, или суспензия.

Серният диоксид се разтваря или

реагира с абсорбента и се задържа в

него. При сухите системи абсор-

бентът е суха пулверизирана вар.

След абсорбция твърдите частици се

отстраняват посредством ръкавни

филтри. Сухите сероочистващи сис-

теми предлагат възможност за фи-

нансови и енергийни спестявания и по-

лесна експлоатация, но при тях по-

треблението на химикали е по-висо-

ко и приложението им се ограничава

до димните газове от изгарянето на

въглища с ниско съдържание на сяра.

В допълнение, системите за де-

сулфуризация се класифицират или

като регенериращи, или като нере-

генериращи в зависимост от това

дали отстранената от отпадъчния

газ сяра се възстановява или не. В

САЩ повечето системи в експлоа-

тация са нерегенериращи заради по-

ниските им капиталови и оператив-

ни разходи. За разлика от това, в

Япония повечето системи са регене-

риращи, а в Германия те се изискват

по нормативна уредба. От нерегене-

риращите системи за десулфуриза-

ция се получава серосъдържаща

утайка, която изисква подходящо

обезвреждане, а при регенериращи-

те системи са необходими допълни-

телни процеси за превръщане на

серния диоксид в полезни продукти,

например сярна киселина.

Съществуват няколко метода за

десулфуризация, различаващи се пре-

димно по използваните в процеса

химикали. Сероочистващите процеси,

при които като реагент се използва

вар или варовикова суспензия, са

широко прилагани. В процеса на газо-

очистване с варовик серният диоксид

реагира с частиците калциев карбо-

нат в суспензията, като се получа-

ват калциев сулфит и въглероден ди-

оксид. При използване на варно мляко

(калциев хидроксид) продуктите са
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калциев сулфит и вода. В зависимост

от концентрациите на серен диоксид

и условията на окисление калциевият

сулфит може да продължи да реагира

с водата до получаването на калци-

ев сулфат (гипс). Нито калциевият

сулфит, нито калциевият сулфат са

много разтворими във вода, което по-

зволява утаяването им под действи-

ето на гравитацията. Отделената

гъста утайка представлява сериоз-

но предизвикателство по отношение

на обезвреждането. Десулфуризаци-

ята на димни газове спомага за на-

маляване на нивата на серен диоксид

в атмосферата и ограничава пробле-

ма с киселинните дъждове. Въпреки

това, освен високите разходи (които

се прехвърлят директно на потреби-

телите под формата на по-високи

тарифи за електроенергия), десулфу-

ризацията води и до генерирането на

милиони тонове утайка всяка година.

Адсорбция
За разлика от абсорбцията, при

адсорбцията газообразните молеку-

ли се сорбират върху повърхността

на твърдо вещество. Адсорбционни-

те методи се използват за контрол

на миришещи вещества в различни

предприятия от химическата и хра-

нително-вкусовата промишленост,

при регенерирането на летливи раз-

творители (например бензен) и при

емисионния контрол на ЛОС от инду-

стрията.

Сред най-разпространените ад-

сорбиращи материали е активният

въглен. Той е силно порьозен и се

отличава с изключително високо

съотношение повърхност-обем. Ак-

тивният въглен е особено ефекти-

вен като адсорбент за пречиства-

не на газови потоци, съдържащи

ЛОС, за възстановяване на разтво-

рители и контрол на миризми. Една

подходящо проектирана адсорбцион-

на система с активен въглен може

да достигне ефективност над 95%.

Адсорбционните системи се кон-

фигурират като съоръжения с непод-

вижен или подвижен слой. При адсор-

берите с неподвижен слой замърсе-

ният газов поток навлиза от горна-

та страна, преминава през слоя ак-

тивен въглен и напуска колоната от

долната й страна. При адсорберите

с подвижен слой активният въглен се

движи бавно надолу през специални

каналчета, като предвиденият за

газоочистване поток преминава

напречно (кръстосан поток).

Изгаряне
Този процес на бързо окисление

може да бъде използван за превръща-

нето на ЛОС и други газообразни

въглеводородни замърсители във

въглероден диоксид и вода. Изгаря-

нето на ЛОС и въглеводородни изпа-

рения обикновено се провежда в спе-

циални инсинератори. За да се по-

стигне пълно изгаряне, съоръжение-

то трябва да осигурява подходяща

степен на турбулентност и време

на престой, както и да поддържа

достатъчно високи температури.

Подходящата степен на турбулент-

ност, или смесване, е фактор от

ключово значение за процеса, тъй

като тя намалява необходимите

време на престой и температура.

Процесът, известен като директно

факелно изгаряне, може да се изпол-

зва, когато самият отпадъчен газ е

горима смес и няма необходимост от

добавянето на въздух или гориво.

Инсинераторите обикновено се

състоят от стоманен корпус, обли-

цован със защитен огнеупорен мате-

риал, който служи като топлоизола-

ция. При достатъчно време и високи

температури газообразните орга-

нични замърсители могат да се окис-

лят почти напълно, като ефективно-

стта достига близо 100%. Някои

вещества, например платина, могат

да подпомогнат протичането на

горивната реакция. Тези катализа-

тори позволяват пълно окисление на

горимите газове при относително

ниски температури.

Инсинераторите се използват за

контрол на миризми, унищожаване на

токсични съединения или понижава-

не на количеството на изпускани в

атмосферата фотохимично активни

вещества. Те намират приложение

в различни индустриални предприя-

тия, в които от горивните процеси

се отделят пари на ЛОС или има

изпарение на разтворители (напри-

мер рафинерии, бояджийски цехове и

заводи за хартия).

Улавяне на въглерода
Най-добрият начин за редуциране

на нивата на въглероден диоксид в

атмосферния въздух е по-ефективно-

то използване на енергия, както и

намаляване на изгарянето на изкопа-

еми горива чрез използването на ал-

тернативни енергийни източници. За

постигане на тази цел може да се

приложи и улавяне на въглерода, кое-

то включва дългосрочно съхранение

на въглеродния диоксид под земята,

както и на земната повърхност – в

горите и океаните. Подземното

съхранение на въглероден диоксид е

технология, която все още е в процес

на разработка, и включва изпомпва-

не на газа директно в подземните

слоеве. Това обаче е свързано с необ-

ходимостта от разделяне на въгле-

родния диоксид от димните газове от

централите (или друг източник), ко-

ето е доста скъп процес.
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      очти всички прогнози сочат,

че през следващите няколко десети-

летия ще се наблюдава значителен

ръст в търсенето на природен газ.

Причините за това включват факта,

че според природозащитниците той

е най-безвреден сред изкопаемите

горива поради чистото си изгаряне

и по-малкото въздействие, което

оказва върху акумулирането на въгле-

роден диоксид в атмосферата. Ком-

паниите пък виждат възможности за

разширяване на пазарите си чрез раз-

работването на изобилни на приро-

ден газ, но отдалечени находища. За

да се посрещне това обещаващо

бъдеще на сектора, съществуваща-

та инфраструктура трябва да бъде

разширена, като бъдат изградени

нови газопроводи и инсталации за

преработка, които да поемат не-

прекъснато увеличаващите се обеми.

Линиите за газ включват събира-

телни, основни и разпределителни

тръбопроводи. Събирателните га-

зопроводи свързват газопреработ-

вателните предприятия с газови

централи, преносни тръбопроводи и

инсталации за втечняване. Пренос-

ните тръбопроводи за природен газ

транспортират продукта до компа-

нии, които го продават на големи

крайни потребители и на местни-

те газоразпределителни друже-

ства, до съоръжения за втечняване

или до газохранилища.

Аналогично на събирателните ли-

нии за суров петрол, събирателните

газопроводи служат за събиране на

Промишлена
газопроводна
инфраструктура

суровия газ от същите находища.

Потокът флуиди, идващ от производ-

ствените кладенци, съдържа смес от

въглеводородни молекули и примеси.

Различават се два вида газ – асоци-

иран и неасоцииран, като последни-

ят се генерира от кладенци, от кои-

то се добива само природен газ, без

суров петрол. И в двата случая вода-

та, твърдите частици (например

пясък) и суровият петрол се сепари-

рат от газа в близост до находище-

то. Налични са различни възможнос-

ти за обработка – дву-, три- или

четирифазни сепаратори, хоризон-

тални или вертикални съоръжения.

Инсталации за
преработка

В Европа природният газ до голя-

ма степен се добива от басейна на

Северно море. Малка част се доби-

ва от наземни находища, от които

се извлича и суров петрол. Офшор-

ният добив на газ се състои от ня-

колко централни и сателитни плат-

форми и тръбопроводни системи до

крайбрежните терминали за рафини-

ране.

Степента на завършеност на

преработката на газа при находище-

то зависи от вида на наличните

съоръжения и характеристиките на

добивания газ. При някои находища

процесът включва отстраняването

на кондензат и вода, като отделе-

ните продукти се транспортират до

брега по други трасета. При оста-

налите газови потоци кондензатна-

та фракция се отстранява, след

което се връща в системата. На

този етап се инжектира и гликол,

както и инхибитори, предотвратя-

ващи образуването на хидрати в

газопроводите.

Приемните терминали обикнове-

Промишлена
газопроводна
инфраструктура
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но включват газопроводни участъци

за приемане на почистващи устрой-

ства и секции с ниско налягане и

голям обем за отстраняване на во-

дата и увлечените с газа прахови

частици.

Основната цел на инсталациите

за преработка е пречистването на

природния газ от различните хими-

кали за третиране и отстраняване-

то на замърсителите до получава-

не на богат на метан газ, отгова-

рящ на съответните нормативни и

договорни спецификации. Основните

примеси се класифицират в три ка-

тегории: в твърда фаза – пясък, гли-

на, отлагания (карбонати и сулфати,

вкл. естествени радиоактивни ме-

тали), живак; в течна фаза – вода,

въглеводороди, добавени при добива

химикали; в газова фаза – киселинни

газове, въглероден диоксид, серово-

дород, живак и други газове (напри-

мер меркаптани).

Инсталациите за преработка се

състоят от съоръжения за отделя-

не на киселинните газове като въгле-

роден диоксид, сероводород и серен

диоксид. Природният газ се смята за

„кисел“, когато съдържа значително

по-големи количества сероводород

от изискваните по спецификациите

за газопроводите или когато концен-

трациите на серен и въглероден

диоксид са такива, че пречистване-

то на газа е непрактично. При нали-

чие на сероводород обикновено се

прилага абсорбция в аминен разтвор,

като този процес е най-разпростра-

неният метод в Европа и Щатите.

В инсталациите за отстраняване на

сероводород се прилагат и други

технологии – карбонатни процеси,

абсорбция в твърд слой и физическа

абсорбция.

В природния газ обикновено се

съдържат и бензин, бутан и пропан,

които е необходимо да бъдат

възстановени. Прилаганите процеси

са физически разделяния при много

ниски температури (дестилация).

Нуждата от отстраняване на тези

въглеводороди се обуславя от факта,

че са с по-ниски температури на

втечняване от метана и могат да

кондензират при преминаването на

газа по тръбопроводите. Те се аку-

мулират в ниските участъци и

възпрепятстват или напълно блоки-

рат газовия поток. В допълнение, те

са и основната предпоставка за

възникване на корозия от вътрешна-

та страна на газопровода.

Инсталации за
втечняване

Както е известно, втечненият

природен газ (liquified natural gas, LNG)

е течната форма на природния газ

при криогенна температура от

-161°C. При втечняването обемът на

природния газ се редуцира приблизи-

телно 600 пъти, което позволява

икономически изгодното му транс-

портиране на големи разстояния.

През последните няколко десети-

летия се развива значителна търго-

вия с LNG в световен мащаб. Пона-

стоящем LNG представлява съще-

ствен компонент от енергийната

консумация на много държави и е

свързан с приходи както за износи-

телите, така и за партньорските им

енергийни компании. LNG отговаря за

4% от общата консумация на газ, но

и за 25% от международно търгува-

ното количество природен газ.

Ключовите компоненти от LNG

веригата включват газово находище,

инсталация за втечняване, танкери

за LNG, приемни терминали и систе-

ми за регазификация, както и съоръ-

жения за съхранение. Процесът на

втечняване се състои от охлажда-

не на газа до -161°C, температура-

та, при която метанът, който е

основният компонент на природния

газ, се втечнява. При тази темпера-

тура всички други съдържащи се в

природния газ въглеводороди също са

в течно състояние. Като хладилни

агенти, самостоятелно или като

смес, обикновено се използват

съставките на природния газ. В ин-

сталациите за втечняване в повече-

то случаи се извършва и предвари-

телно третиране на газа и възста-

новяване на хладилния агент.
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Основната разлика между танке-

рите за LNG и другите носители е в

системите за съхранение и манипу-

лиране. Системите за съхранение са

два вида – самоносещи резервоари и

мембранни резервоари.

Основната функция на LNG тер-

миналите е приемане на втечнения

природен газ, съхранението и рега-

зификацията му. В случай че газът

ще се експортира през разпредели-

телна мрежа, може да е необходимо

инжектирането на одорант. Мето-

дите за регазификация са два: при

първия втечненият природен газ се

пропуска през потопени във водна

баня тръби, която се подгрява чрез

горелки; при втората технология се

използват отворени изпарители,

обикновено работещи с речна или

морска вода.

Разходите за транспортиране на

големи количества газ чрез тръбоп-

роводна инфраструктура нарастват

съществено с увеличаване на раз-

стоянието, като в един момент

транспортът на LNG става по-рен-

табилен. Според редица проучвания

LNG и газопроводният транспорт са

конкурентни за разстояния над 2500

km. В сравнение с тръбопроводите

LNG предлага предимствата на мо-

дулното изграждане и по-малкото

проблеми с преминаване на граници

и разрешителни за трасета.

Инсталации за
компресиран природен
газ

Транспортирането на компреси-

ран природен газ (compressed natural

gas, CNG) се прилага в много малки

системи в чувствителни по отноше-

ние на околната среда области.

Газът се транспортира чрез камио-

ни или плавателни съдове от отда-

лечено находище до тръбопровод или

от газопровод до даден потребител.

Понякога газът се транспортира и

до бензиностанции за работещи на

CNG превозни средства в отдалече-

ни райони. Транспортирането на

компресиран природен газ в големи

мащаби все още не е комерсиализи-

рано, но се счита за икономически

рентабилно и няколко компании ра-

ботят активно в областта.

Веригата за получаване на CNG

включва етапите на производство,

транспортиране, приемане и съхра-

нение. Производствената инстала-

ция за CNG е по-проста от другите

алтернативи за утилизация на газ

от отдалечени находища. Обикнове-

но включва процеси на компресира-

не, охлаждане, обезводняване и поня-

кога разделяне на пропан-бутан, из-

вестен още като втечнен природен

газ (liquified petroleum gas, LPG).

Степента на компресиране и охлаж-

дане варира при различните CNG

процеси. Обхватът на тези инста-

лации зависи от качеството на газа

и налягането.

Голяма част от капиталовите

разходи на CNG танкерите са за

системите за транспортиране на

газа и свързаните с тях системи за

безопасност и контрол. Налягането

и температурата, при които се

съхранява компресираният природен

газ, варират в зависимост от при-

лаганите процеси. Типичният диапа-

зон на налягането на съхранение е

между 140 и 200 bar.

От превозващите CNG съдове

газът преминава в тръбопровод или

приемна станция. Приемният терми-

нал за CNG е с относително проста

конфигурация – включва товарна

платформа с връзки към газопрово-

ди с високо налягане и в някои слу-

чаи експандерна инсталация за опол-

зотворяване на енергията на разши-

ряващия се обем газ. Понякога за

изпразване на превозващите компре-

сиран природен газ съдове под наля-

гането на тръбопровода е необходим

продухвателен компресор. Това по-

зволява транспортирането на по-

големи количества газ, което нама-

лява броя необходими курсове и съот-

ветно разходите.

Съхранението на CNG в производ-

ствения и приемния терминал е не-

обходимо за поддържане на непрекъ-

снат експлоатационен режим. В слу-

чаи, когато интервалите между кур-

совете не са оптимални, може да е

практично закупуването на допълни-

телни транспортни системи, които

да се ползват за съхранение.

Степента на редуциране на обе-

ма за CNG зависи от условията, при

които се съхранява компресирани-

ят газ, но обикновено е от порядъ-

ка на 250 до 300 пъти в сравнение

с газа при атмосферни условия. CNG

се счита за рентабилен вариант за

транспортиране, когато приемният

терминал се намира на до 1000 km

от източника на газ. С увеличаване

на разстоянието алтернативните

решения – например втечняване и

конверсия, стават по-рентабилни,

при положение че е налично дос-

татъчно количество газ. CNG про-

цесът е енергийно ефективен с кон-

сумация приблизително наполовина

в сравнение с инсталациите за

втечняване.
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почви

      ндустрията често води след

себе си органични и неорганични

замърсители. Освен промишленост-

та обаче редица естествено сре-

щащи се замърсители от радиоло-

гични източници също оказват вли-

яние върху почвата и седиментите.

Замърсяващите вещества могат да

бъдат прилагани директно върху

почвата (като пестицидите напри-

мер), а други могат да се утаят

върху земните или водните повърх-

ности посредством мокро или сухо

отлагане от въздуха. Пример за

това е замърсяването на водните

седименти в резултат от отлага-

нето на хидрофобни химикали, от-

деляни от инсинераторите за опас-

ни отпадъци.

Химичните замърсители в почви-

те се различават по характеристи-

ките си – силно свързани с почвата

хидрофобни органични замърсители,

по-водоразтворими органични замъ-

рсители, които се транспортират

на дълги разстояния, неорганични

вещества, които освен химични

свойства на метали, са и радиоак-

тивни и др. Тъй като почвените

замърсители варират от метали до

сложни органометални съединения и

органични замърсители с голяма и

малка молекулна маса, мониторингът

на почвите крие много предизвика-

телства и налага използването на

разнообразни техники.

Предизвикателства
Прилагането на различните тех-

ники за мониторинг на почвите за-

Методи за
мониторинг на
почви

Методи за
мониторинг на
почви

виси не само от химичните свойства

на замърсителите, но и от причина-

та, поради която се извършва мони-

торингът. Понякога следенето на

показателите на почвата е необхо-

димо за установяване на относител-

ните концентрации на замърсители

или групи замърсители. В други слу-

чаи мониторингът се изисква съглас-

но местни или национални норматив-

ни разпоредби, като изследванията

се провеждат в сертифицирани ана-

литични лаборатории.

Друг вид мониторинг се осъще-

ствява за проследяване степента

на естествено замърсяване или са-

мопречистване на замърсени почви

в резултат на химични, биологични

и физични процеси в околната сре-

да. Всеки от тези видове монито-

ринг изисква различно ниво на ана-

литична точност по отношение на

нивото на определяне, разделяне и

идентифициране на специфични хи-

мични замърсители в почвите.

Основната трудност при монито-

ринга на почви е свързана с характе-

ра на почвената матрица. Концент-

рацията на водните и атмосферни-

те замърсители обикновено се из-

мерва по-лесно в сравнение с тези,

свързани с почвата.

Друг проблем е достъпът до замъ-

рсените почви. Почвените замърси-

тели мигрират с течение на време-

то и стават по-малко достъпни.

Освен това замърсителите могат

да постъпват директно в по-дълбо-

ки хоризонти, при което с увелича-

ване на дълбочината на замърсени-

те почви се изменят и техниките за

мониторинга им.

Методи
Най-добрите техники за монито-

ринг са тези, които не нарушават

И
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почви

целостта на почвата, евтини са и относително лесни

за извършване с използване на инструменти за взема-

не на проби на терен. Обикновено обаче надеждност-

та на информацията и трудността на анализа могат

да бъдат свързани, т. е. колкото по-надежден и сло-

жен е анализът, толкова е по-труден, времеемък и скъп.

Голямо предизвикателство в областта на мониторин-

га на почвите е да се осигурят сравнително надеждни

методи за наблюдение на почвите, изискващи използ-

ването на относително евтина измервателна техни-

ка и минимално обучение на персонал.

Някои техники за наблюдение на почвите се използ-

ват вече в продължение няколко десетилетия. Те често

представляват разширени техники от аналитичната хи-

мия, които са адаптирани за анализиране на почви или

са предназначени специално за мониторинг на почвата

на мястото на замърсяване. Традиционно следенето на

замърсяването на почвата включва набирането на по-

чвената проба и изпращането й в лаборатория за опре-

деляне на неорганичните и органичните замърсители.

За целта е необходимо извличането на замърсителите

от почвата. След екстракцията се прилагат аналитич-

ни методи като газова хроматография, масспектромет-

рия, атомно-абсорбционна спектроскопия, флуоресцен-

тна спектроскопия и инфрачервена ядрено-магнитна ре-

зонансна (ЯМР) спектроскопия. Мониторингът на почва-

та на терен без лабораторни анализи може да бъде по-

евтин, но и по-неточен по отношение на идентифици-

рането на конкретни химикали. В други случаи лабора-

торната апаратура е модифицирана и преносима, позво-

лявайки извършване на анализа непосредствено след про-

бонабирането. Техниките за мониторинг на почвата на

място могат да се използват например за: химични

анализи с преносим газов хроматограф или комплекти,

включващи всички необходими реактиви и преносим спек-

трометър за колориметрични анализи; физични анализи

на замърсените участъци чрез изследване на електри-

ческата проводимост; биологични анализи, които включ-

ват оценка на силно чувствителни видове като показа-

тели за замърсяване (биомаркери).

Химични техники
През последните няколко десетилетия основните

лабораторни и полеви химични методи за мониторинг

на органични и неорганични замърсители стават все по-

усъвършенствани. За определяне на почвените замър-

сители са налице няколко добре познати химични анали-

тични техники, които често се прилагат след екстрак-

ция на замърсяващите вещества от почвените части-

ци. Газовата хроматография, самостоятелно и в комби-

нация с масспектрометрия, се използва за летливи съе-

динения, високоефективната течна хроматография – за

нелетливи, а флуоресцентната детекция и атомно-аб-

сорбционната спектроскопия намират приложение за

анализ на метали. Разработени са различни допълнителни

инструменти към газовите хроматографи и масспект-

рометрите, които увеличават чувствителността на

анализа чрез подобряване на въвеждането на замърси-

телите в системата.

Геофизични техники
Геофизичните техники за мониторинг се основават

на физичните свойства на замърсителите и почвата,

и обикновено с тяхна помощ се определят изменения-

та в тези свойства в зависимост от наличието на

химични замърсители. Много от тези техники са раз-

работени за мониторинг на място като алтернатива

на химичните анализи, които са трудоемки и скъпи. Една

от ползите от геофизичния мониторинг на замърсява-

нето на почвите е, че с относително малко разходи в

сравнение с химичните методи могат да бъдат изслед-

вани големи географски райони.

Биологични техники
В много случаи основната причина за мониторинг на

почвите е определяне на токсикологичните проблеми,

които могат да окажат въздействие върху околната

среда и здравето на хората. Техниките за мониторинг

на почвите, базирани на биологични системи, използ-

ват някои индиректни показатели например: количе-

ствено определяне на измененията в гъстотата на по-

пулацията на конкретни организми при замърсени ус-

ловия; следене на нарастването на концентрацията на

замърсители в биологичните тъкани; наблюдение на

дъщерните или крайните продукти от биологичното

разграждане на замърсителите и съотношението на

тези продукти към остатъка от основното съедине-

ние.
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